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Η
ιστορία με τον πατέρα της Ελπίδας Χούπα,
μιας κοπέλας που έχασε τη ζωή της στο
φριχτό δυστύχημα των Τεμπών, ο οποίος
έπεσε θύμα της υπόγας, είναι εξόχως θλι-

βερή και χρήζει βεβαίως περαιτέρω κοινωνιολογι-
κής ανάλυσης.

Τις προηγούμενες ημέρες, λόγω του βαρέος πέν-
θους, η στήλη σκοπίμως απέφυγε να αναφερθεί σε αυ-
τή την αθλιότητα στην οποία προέβη η υπόγα με τα τρολ
της Κουμουνδούρου, διότι βεβαίως από εκεί εκπο-
ρεύονται όλες αυτές οι χυδαιολογίες. Ο κ. Χρήστος
Χούπας έγινε λοιπόν θέμα στα social media επειδή
τόλμησε να πει με το θάρρος της ψυχής του: «Αυτά τα
μέτρα που πήρε η Πολιτεία είναι βάλσαμο στην πληγω-
μένη ψυχή μας. Και πιστεύω ότι και εγώ και κάποιοι
άλλοι θα τα αξιοποιήσουμε». Αμέσως, λοιπόν, τα τρολ

των 0,60 ευρώ από «συγκλονισμένο» και «συγκλονι-
στικό» πατέρα τον μετέτρεψαν σε «πατέρα-τέρας»,
που ξεπούλησε τη μνήμη του παιδιού του. Πόση αθλιό-
τητα να αντέξει αυτός ο τόπος; Εδώ δεν μιλάμε μόνο
για την τρομερή ευκολία και τη χολή με την οποία κρί-
νουν ανθρώπους των οποίων το δράμα δεν γνωρίζουν,
αλλά μιλάμε για στυγνές δολοφονίες χαρακτήρων από
κομματικούς στρατούς. Κομματικοί δολοφόνοι που
πληρώνονται για να στοχοποιούν ακόμα και χαροκα-
μένους συμπολίτες μας. Ανθρώπους που δεν είναι δη-
μόσια πρόσωπα, που δεν είναι πολιτικοί τους αντίπα-
λοι, που δεν ξέρουμε με τι δυσκολίες μεγάλωσαν τα
παιδιά τους και που με πολύ εύκολο τρόπο τούς βά-
ζουν μια ταμπέλα «κακούργος πατέρας» που ξεπούλη-
σε τη μνήμη του παιδιού του και διάφορα άλλα χολερι-
κά σχόλια. Προφανώς δεν πρόκειται για κάποιους

haters. Είναι διαδικτυακοί-κομματικοί μισθοφόροι
που επιχειρούν μια κατευθυνόμενη προπαγάνδα. Θλι-
βεροί ιεροεξεταστές και ανάλγητοι καλλιεργητές του
μίσους και του εθνικού διχασμού, οι οποίοι κρύβονται
πίσω από τον μανδύα ενός συγκεκριμένου πολιτικού
κόμματος. «Ούρλιαξε, φώναζε, ξέσπα, φίλε Χρήστο,
και μην υποτάσσεις τον αβάστακτο πόνο σου σε νόρμες
των μικρονόων όποιας πολιτικής ή κομματικής από-
χρωσης σε θέλει πιόνι τους», έγραψε ένας οικογενει-
ακός φίλος στον χαροκαμένο πατέρα. Τα social media
άνοιξαν το καπάκι του υπονόμου και οι περισσότεροι
εξ αυτών είναι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ ή, αν θέλετε, εκφρά-
ζουν θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εγκλωβισμένο στη
χυδαιότητα που το ίδιο παράγει από τα ανώνυμα τρολ
του διαδικτύου… «P»
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Τ
ο δυστύχημα των Τεμπών και οι 57
νεκροί που στοιχειώνουν συνολικά
ολόκληρη τη χώρα αναμφισβήτητα
έχουν δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ

κλίμα συνολικά στην ελληνική κοινωνία και
ιδιαίτερα στους νέους συμπολίτες μας.

Ταυτόχρονα, όμως, στο παρασκήνιο και πί-
σω από την εκπεφρασμένη οργή των πολιτών
κρύβονται διάφορα εξωθεσμικά κέντρα και
παράκεντρα που επιχειρούν με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο να επαναφέρουν είτε το «αυγό του
φιδιού» είτε να καπελώσουν πολιτικά τη δυσα-
ρέσκεια του κόσμου και να δημιουργήσουν
συνθήκες πολιτικής ανωμαλίας με βασικό στό-
χο την ανατροπή της κυβέρνησης.

Η ανθρωπογεωγραφία των πολιτών που
συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις μνήμης των
θυμάτων της τραγωδίας δεν είναι βεβαίως η
ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Καθένα από τα
πολιτικά και παραπολιτικά μορφώματα που δι-
εισδύουν στις εκδηλώσεις των πολιτών έχει τα
δικά του κατάμαυρα ή κατακόκκινα χαρακτη-
ριστικά, που όμως σχεδόν όλα έχουν ως κοινό
παρονομαστή τη μαοϊκή φιλοσοφία: «Μεγάλη
αναστάτωση, υπέροχη κατάσταση». 

Η ανθρωπογεωγραφία
Ποια είναι, λοιπόν, η ανθρωπογεωγραφία

όσων συμμετέχουν ή επιχειρούν να εργαλει-
οποιήσουν τον πόνο της κοινωνίας και των οι-
κογενειών των θυμάτων;

� Πριν από όλα υπάρχουν προφανέστατα συμ-
πολίτες μας που κατεβαίνουν αυθόρμητα και
ενσυνείδητα να διαδηλώσουν ειλικρινά και εί-
ναι συναισθηματικά φορτισμένοι. Ο διαχωρι-
σμός των αγνών ανθρώπων με τα άδολα συναι-
σθήματα είναι αναγκαίος και επιβεβλημένος.
Ταυτόχρονα, κάποιοι δηλώνουν ότι είναι εναν-
τίον της κυβέρνησης, άλλοι εναντίον όλων των
κομμάτων και όλου του πολιτικού συστήματος,
διότι αισθάνονται πιεσμένοι και καταπιεσμένοι.
Άλλοι βρίσκουν την ευκαιρία να μας θυμίσουν
ότι είναι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων και άλ-
λοι εναντίον του Δημοσίου. Κάποιοι είναι υπέρ
της αξιολόγησης στο Δημόσιο και κάποιοι άλλοι
εναντίον της. Πολλοί, δε, από αυτούς σιχαίνον-
ται την πολιτική και δηλώνουν απολιτίκ, αλλά
γενικώς έχουν πολιτική γνώμη για όλα. Κοινός
παρονομαστής είναι βεβαίως ο θυμός, έστω και
από διαφορετικές αφετηρίες προερχόμενος.
Αυτός ο θυμός ως ένα σημείο είναι βεβαίως δι-
καιολογημένος σε μια χώρα που εδώ και 15
χρόνια διαχειρίζεται μόνο κρίσεις.

� Είναι πασιφανές, όμως, ότι μέσα σε αυτό τον

πανικό βρίσκει χώρο να αναπτυχθεί ξανά το
φασιστικό μόρφωμα της άκρας Δεξιάς είτε κυ-
κλοφορεί με το όνομα της Χρυσής Αυγής είτε
με άλλα παρεμφερή ονόματα. Αυτό προκύπτει
και από τα χυδαία πανό που αναρτώνται στα γή-
πεδα από συγκεκριμένους θερμοκέφαλους -
οπαδούς και χούλιγκαν της πολιτικής, οι οποίοι
έτσι κι αλλιώς κινούνταν εδώ και χρόνια στον
συγκεκριμένο χώρο. Βγήκαν, λοιπόν, ξανά από
τα λαγούμια τους προκειμένου να εργαλει-
οποιήσουν κάθε κοινωνική αναταραχή για να
περάσουν τον ακραίο, μηδενιστικό, ισοπεδωτι-
κό και φασιστικό λόγο τους, ο οποίος είναι
διανθισμένος με πολλές «ψεκασμένες» θεω-
ρίες συνωμοσιολογίας. Όλοι αυτοί που έβαλαν
ξανά την ίδια κασέτα περί πολιτικών που είναι
λαμόγια και περί δημοσιογράφων που είναι
αλήτες και ρουφιάνοι. Κι όλα αυτά διότι, ως
γνωστόν, δεν θέλουν ούτε πολιτικούς ούτε
Βουλή ούτε δημοσιογράφους ούτε μέσα ενη-
μέρωσης ούτε δημοκρατία… 

� Ένα εκ των νέων φαινομένων που έχει αρχί-
σει να αναπτύσσεται τις τελευταίες ημέρες εί-
ναι η σύνδεση της τραγωδίας των Τεμπών με τα
γεγονότα που έγιναν τον Δεκέμβρη του 2008
μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορό-

πουλου. Την τεχνητή αυτή σύνδεση δύο παντε-
λώς διαφορετικών συγκυριών την επιχειρούν
άλλες ομάδες, οι οποίες κινούνται στον χώρο
της άκρας Αριστεράς και οι οποίες επιθυμούν
να αποκομίσουν και αυτές πολιτικά οφέλη με
αυτό τον ανορθόδοξο τρόπο.

� Στο παραπάνω πλαίσιο κινείται και η διογ-
κούμενη αριστερόστροφη παραφιλολογία περί
«γενιάς των Τεμπών», μια νέα ιδεολογική
ακροβασία η οποία ισχυρίζεται μεταξύ άλλων
ότι βαίνουμε προς τη δημιουργία μιας νέας ορ-
γισμένης γενιάς η οποία θα ανατρέψει και θα
μεταβάλει τις κοινωνικές και πολιτικές εξελί-
ξεις, περίπου όπως έγινε με το Πολυτεχνείο το
1973. Μιλάμε βεβαίως για την απόλυτη σύγχυ-
ση και για αυθαίρετα επιχειρήματα που δεν
έχουν ούτε αρχή ούτε μέση ούτε τέλος. Αυτή,
όμως, την εκλογική δεξαμενή της νεολαίας -
ως γνωστόν- τη φλερτάρει επιμόνως τα τελευ-
ταία χρόνια η Κουμουνδούρου διανθίζοντας τις
ελπίδες και τα όνειρά της με φαντασιακές ου-
τοπίες και ανέξοδη επαναστατική γυμναστική. 

� Μέσα στο παραπάνω νοσηρό τοπίο υπάρ-
χει μία ακόμα κατηγορία με τους εκπροσώ-
πους της «εσωκοινοβουλευτικής - ριζοσπα-

στικής Αριστεράς», οι οποίοι αναμένουν αυ-
τή η τραγωδία να μετεξελιχθεί σε πολιτική
καταιγίδα κατά του ίδιου του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και της ΝΔ και να μπορέσουν οι ίδιοι
να αβγατίσουν τα εκλογικά τους ποσοστά
στην κάλπη, αφού δεν τα κατάφεραν με τις
υποκλοπές και με τους «Πάτσηδες». Ειδικά
οι τελευταίοι με νύχια και με δόντια προσπα-
θούν να δώσουν αντικυβερνητική χροιά στα
συλλαλητήρια, όπως έκαναν και το 2012 με
τα μνημόνια, μήπως και βρουν τα κλειδιά κά-
τω από το χαλί στο Μέγαρο Μαξίμου. Προ-
φανώς και δεν διακατέχονται από αισθήματα
ευαισθησίας για τους νεκρούς και τις οικο-
γένειες των θυμάτων. 

Το προηγούμενο του 2011
Θυμίζουμε ότι αντίστοιχες καταστάσεις χει-

ραγώγησης της κοινής γνώμης είχαν επιχειρη-
θεί και στις αρχές του 2011 με τις πλατείες των
αγανακτισμένων. Κοινό τους χαρακτηριστικό
και τότε ήταν ο ωμός αντικοινοβουλευτισμός.
Από την πάνω πλατεία, πέρα από τα συνθήματα
για «κρεμάλες και Γουδή», επιχειρήθηκε ει-
σβολή στο Κοινοβούλιο. Από την κάτω πλατεία
και από οργανώσεις του τύπου «Άμεση Δημο-
κρατία» επιχειρήθηκε να παρεμποδιστεί η κοι-
νοβουλευτική διαδικασία με μπλόκα στους
δρόμους τον Ιούνιο του 2011. Οι απόπειρες ει-
σβολής στο Κοινοβούλιο, οι προσπάθειες πα-
ρεμπόδισης βουλευτών να προσεγγίσουν το
κτίριο για να ψηφίσουν, οι προπηλακισμοί των
εκλεγμένων αντιπροσώπων μετά την ψηφοφο-
ρία ήταν αντικοινοβουλευτικές έκτροπες και
ύβρεις στη δημοκρατία, οι οποίες φυσικά ξε-
πλύθηκαν με συνθήματα για «Δίκαιη Οργή του
Λαού» ή «Άμεση Δημοκρατία Τώρα». Κάτι σαν
το σημερινό «Δικαιοσύνη Παντού» που είναι
της μοδός και φοριέται παντού… 

Κέντρα και παράκεντρα επιχειρούν 
να εκμεταλλευτούν τη δυσαρέσκεια 

του κόσμου και να επαναφέρουν 
στο προσκήνιο το «αυγό του φιδιού»

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Επιχείρηση 
«καπέλωμα 

οργής και θυμού»!
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Η
έναρξη της διερεύνησης των
αιτιών του τραγικού δυστυχή-
ματος στα Τέμπη από τη Βουλή
σηματοδοτεί επί της ουσίας την

αυλαία για την επαναφορά των κομμάτων
στην πολιτική «αρένα», που θα διατηρηθεί
έως τις εκλογές. Σήμερα ο Γιώργος Γερα-
πετρίτης, με την ιδιότητα του μεταβατικού
υπουργού Μεταφορών, ενημερώνει την
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ενώ
τη Δευτέρα η συνέχεια της πολιτικής αντι-
παράθεσης αναμένεται στην Επιτροπή Θε-
σμών και Διαφάνειας μετά το αίτημα της
κυβέρνησης για τη σύγκλησή της.

Από την κυβέρνηση γίνεται σαφές σε
κάθε τόνο ότι η διερεύνηση των αιτιών της
τραγωδίας θα συμβαδίζει από εδώ και
στο εξής με την προσπάθεια τόσο για την
ανάταξη των σιδηροδρόμων όσο και με
την ανάδειξη των παθογενειών του συ-
στήματος, που εν πολλοίς αποτελούν τη
βαθύτερη αιτία της διάλυσης τομέων του
Δημοσίου, όπως οι σιδηροδρομικές συγ-
κοινωνίες.

Προσωπικό στοίχημα
Την αντιμετώπιση αυτών των παθογε-

νειών βάζει στην αιχμή του πολιτικού της
λόγου η κυβέρνηση, σε ευθεία αντιδια-
στολή με τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρω-
θυπουργός επανέλαβε και χθες ότι η ανά-
ταξη των σιδηροδρόμων αποτελεί πια και
ένα προσωπικό δικό του στοίχημα, εκ-
φράζοντας την άρνησή του να συνθηκο-
λογήσει, όπως είπε, με τις αιτίες που προ-
κάλεσαν την τραγωδία. «Με αυτές τις αι-
τίες έχουμε κηρύξει όλοι πόλεμο και τον
πόλεμο αυτόν πρέπει να τον κερδίσου-
με», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, σημειώνοντας με έμφαση
ότι «ο αντίπαλός μας και εδώ είναι το βα-
θύ κράτος του αναχρονισμού, το οποίο
δυστυχώς στους σιδηροδρόμους μας έχει
εκδηλωθεί με μεγαλύτερη ένταση ενδε-
χομένως απ’ ό,τι σε άλλους τομείς της Δη-
μόσιας Διοίκησης».

Κάνοντας ένα βήμα παρακάτω, ο πρω-
θυπουργός επεσήμανε ότι δεν πρόκειται
το θέμα αυτό να μπει στο κάδρο της μικρο-
κομματικής αντιπαράθεσης. «Πρέπει να
καταπολεμήσουμε τις νησίδες εκείνες που
αντιστέκονται στον εκσυγχρονισμό. Πρέ-
πει να καταπολεμήσουμε -και το λέω ευ-
θέως- και τον δικό μας κακό εαυτό», είπε
περιγράφοντας το στίγμα που θα δίνει στο
εξής ως προτεραιότητα της δικής του πρω-

θυπουργίας και της κυβέρνησης, με ορί-
ζοντα πλέον την επόμενη τετραετία.

«Παλαιωμένος» λόγος
Απέναντι σε αυτό, κυβερνητικά στελέχη

αναδεικνύουν το αφήγημα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης που δείχνει να μην αν-
τιλαμβάνεται, όπως λένε, το τι πραγματικά
έχει συμβεί και την ανάγκη σαρωτικών αλ-
λαγών στο κράτος και τον δημόσιο τομέα.
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και τώρα
διατυπώνουν τον ίδιο «παλαιωμένο» λόγο,
αρνούμενοι να δεχτούν την ανάγκη αξιο-
λόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, την
ανάγκη επιμόρφωσής τους ή επιλογής
τους μέσα από σύγχρονα κριτήρια και δια-
δικασίες. Ακόμη και όταν η ερώτηση τίθε-
ται από τους δημοσιογράφους, με αφορμή
και τις συνομιλίες των σταθμαρχών που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αν όλα
αυτά πρέπει να αλλάξουν με την εφαρμογή
καταρχάς της αξιολόγησης, η απάντηση
παραμένει γενική, με την «μπάλα στην
εξέδρα», χωρίς σαφείς απαντήσεις, απέ-
ναντι και στους πολίτες που ζητούν αξιο-
κρατία, ακόμη και συνέπειες για όσους τε-
λικά αποδεικνύεται ότι δεν κάνουν για τη

δουλειά που τους έχει ανατεθεί. Με απλά
λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να παραμείνουν όλα
ως έχουν, την ώρα που η πλειονότητα της
κοινής γνώμης ζητά να αλλάξουν όλα.

Ριζική μεταρρύθμιση
Ακριβώς σε αυτό βασίζεται η διακηρυγ-

μένη -από το παρελθόν- δέσμευση της Νέ-
ας Δημοκρατίας για ριζική μεταρρύθμιση
αυτού που ονομάζουμε «δημόσιος τομέας».

«Αν θεωρούμε επομένως ότι το συμπέ-
ρασμα που βγαίνει από την τραγωδία των
Τεμπών είναι ότι χρειαζόμαστε λιγότερη
αξιολόγηση στο Δημόσιο ή λιγότερο επιτε-
λικό κράτος, τότε κάτι δεν έχουμε καταλά-
βει σωστά σε σχέση με τη συμφορά που
μας έχει βρει», είπε χαρακτηριστικά ο
Άκης Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι «χρει-
αζόμαστε ακόμη πιο ισχυρούς μηχανι-
σμούς που θα εμπεδώσουν τη διαδικασία
της αξιολόγησης, της στοχοθεσίας και στο
ανθρώπινο δυναμικό και στις πολιτικές
που εφαρμόζουμε, των κυρώσεων όπου οι
διαδικασίες δεν εφαρμόζονται σωστά».

Αυτή η προτεραιότητα, που ιεραρχείται
ακόμη πιο υψηλά πλέον, στη σκιά της τρα-
γωδίας των Τεμπών βρίσκεται στο μικρο-

σκόπιο και του κομματικού επιτελείου της
Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένο ότι το θέ-
μα θα παραμείνει κυρίαρχο έως τις κάλπες
και αυτό τελικά που θα κριθεί από τους πο-
λίτες δεν είναι μόνο οι υπαίτιοι του δυστυ-
χήματος, αλλά κυρίως το ποιοι είναι εκεί-
νοι που μπορούν να φέρουν τη χώρα σε μια
νέα εποχή.

Τρίπτυχο ανανέωσης
Στην Πειραιώς οι συσκέψεις έχουν ήδη

αρχίσει, με τον προεκλογικό λόγο των
υποψηφίων και των νυν βουλευτών να
περιλαμβάνει πλέον τη διαχείριση του νέ-
ου τοπίου που διαμορφώνεται. Από τις
δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη είναι σαφές ότι το τρί-
πτυχο «παραδεχόμαστε, διορθώνουμε,
χτίζουμε» θα είναι κεντρικό σύνθημα στη
νέα προεκλογική περίοδο, όταν αυτή επα-
νεκκινήσει τις επόμενες μέρες. Οι κεντρι-
κές προεκλογικές παρεμβάσεις πάντως
μετατίθενται σε μεταγενέστερο χρόνο, την
ώρα πάντως που στην κυβέρνηση επιμέ-
νουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη,
«δείχνοντας» ουσιαστικά την 21η ή την
28η Μαΐου.

Αγώνας διαρκείας κόντρα 
στις χρόνιες παθογένειες

Τα διαχρονικά προβλήματα 
του κράτους μπαίνουν 

στην πρώτη γραμμή 
της προεκλογικής και -κυρίως- 

μετεκλογικής στρατηγικής 
του Κυριάκου Μητσοτάκη

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Άνοιξε το «ακορντεόν» των συνεργασιών
Η

πολιτική ζωή του τόπου επιχειρεί να
ξαναβρεί τον ρυθμό της. Από τη μια
πλευρά θέλει να ανακαλύψει τα αίτια
που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμ-

πών και κυρίως να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται
να ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, ενώ από την
άλλη έρχεται αντιμέτωπη με τον ρεαλισμό
που επιβάλλει η προεκλογική περίοδος.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέρχεται στον δη-
μόσιο διάλογο η προοπτική των μετεκλογι-
κών συνεργασιών. Αυτήν τη φορά όμως με
μεγαλύτερη ένταση, καθώς τα επιτελεία των
κομμάτων της αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι
η αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα στον
δεύτερο γύρο πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί. Στο
πολιτικό πόκερ η τράπουλα ξαναμοιράζεται. Εκ
των πραγμάτων, τα φώτα πέφτουν και πάλι στο ΠΑ-
ΣΟΚ προκειμένου να ανιχνευτούν οι προθέσεις της
ηγεσίας, η οποία εξακολουθεί να πορεύεται σε ένα
θολό τοπίο με όχημα διάφορα ρητορικά σχήματα. Η
προχθεσινή αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο
οποίος εξέφρασε τη βεβαιότητα πως θα υπάρχει
κυβέρνηση μετά τις εκλογές, άνοιξε νέο κύκλο συ-
ζητήσεων για το τι εννοεί. Λίγες ώρες όμως αργό-
τερα, μιλώντας το βράδυ σε κομματική εκδήλωση
στη Μηχανιώνα, άρχισε και πάλι τα βήματα προς τα
πίσω και τις βολές εναντίον ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ: «Εμείς
δεν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και
της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε να επιλέξουμε με-
ταξύ δικαιοσύνης και αδικίας, μεταξύ προγράμμα-
τος και φαυλότητας, μεταξύ αξιοκρατίας και ανα-
ξιοκρατίας». Σε αυτήν τη λογική «άνοιξε-κλείσε»

που θυμίζει «ακορντεόν» πήραν τη σκυτάλη χθες
κορυφαία στελέχη του κόμματος.

«Ειδικά σε αυτήν τη συγκυρία, στην οποία το πο-
λιτικό σκηνικό του τόπου παρουσιάζει μεγάλη
καμπή, απαιτούνται μια πολιτική αντίδραση και μια

νέα μέθοδος διακυβέρνησης. Ζητούμε
από τους πολίτες τη μεγαλύτερη δυνατή
στήριξη στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να κα-
ταστούμε ο πολλαπλασιαστής των αλλα-
γών που όλοι θέλουμε να γίνουν, επιτέ-
λους, στη χώρα», υποστήριξε ο επικεφα-
λής της ΚΟ Μιχάλης Κατρίνης, διευκρινί-
ζοντας με τον τρόπο του ότι «αυτό δεν
μπορεί να γίνει με “μοίρασμα υπουργεί-

ων”, χωρίς προγραμματικό περιεχόμενο, ούτε βέ-
βαια με πολιτικές καταγγελιών και “λιθοβολισμού”
απέξω. Για αυτό και θα επιδιώξουμε να υπάρξει
κυβερνητική λύση από τις πρώτες κιόλας εκλογές,
από τη στιγμή που είναι απολύτως σαφές ότι οι
αλαζονικές προσεγγίσεις για αυτοδύναμες κυ-
βερνήσεις αποτελούν οριστικά παρελθόν. Μην ξε-
χνάμε άλλωστε ότι την “αποτελεσματικότητα” της
αυτοδύναμης κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη την
έχουν βιώσει ήδη οι Έλληνες πολίτες».

Ο Δημήτρης Μάντζος, από την πλευρά του,
ισχυρίστηκε ότι «η απάντηση του Νίκου Ανδρου-
λάκη είναι η ίδια με αυτές που έχει δώσει στο πα-
ρελθόν», προσθέτοντας χωρίς να μας κάνει σο-
φότερους ότι «έχουμε απέναντί μας δύο μοντέλα
που απέτυχαν παταγωδώς με κόστος για την πα-
τρίδα και τον λαό και δύο πρωθυπουργούς που τα
ενσάρκωσαν».
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του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 

Σφυροκοπά κυβέρνηση 
και ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρουλάκης

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το σφυροκόπημα προς την κυβέρνηση για τις ευθύνες και τα αίτια του
πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών. «Ο ρόλος μας δεν είναι να κρύψουμε τις ευθύνες κανενός, αλλά
μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός να έχει μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να οι-
κοδομήσει ένα κράτος-εγγυητή του δημόσιου συμφέροντος και όχι ένα πελατειακό κράτος που θα είναι
εργαλείο ρουσφετιού και αναξιοκρατίας στα χέρια της Δεξιάς ή του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης,
δίνοντας έμφαση στις ευθύνες επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ. Τσίπρας, μολονότι υποστήριζε το 2013
ότι είναι λίγα τα 300 εκατ. για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την ξεπουλάει με 45 εκατ. δύο χρόνια μετά και μάλιστα σε μια
ιταλική εταιρεία που δεν είναι και το καλύτερο όνομα στους σιδηροδρόμους της Ιταλίας», ισχυρίστηκε ο κ.
Ανδρουλάκης.

Χθες το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη τον κ. Χριστοδουλίδη για την εκλογή του και σημεί-
ωσε μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι με την εκλογή σου θα πρέπει να αρχίσει μια νέα προσπάθεια επίλυσης του
κυπριακού ζητήματος με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Έχουμε χρέος να είμα-
στε στο πλευρό σας. Σε αυτήν τη νέα περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει έναν στρατηγικό ρόλο
θεσμικά στις διαπραγματεύσεις, διότι είναι αδιανόητο να υπάρχει στρατός κατοχής σε κράτος μέλος της ΕΕ
και η ίδια να μη συμμετέχει θεσμικά στις διαπραγματεύσεις που θα φέρουν ευημερία, σταθερότητα και μια
πραγματικά βιώσιμη λύση στην Κύπρο».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε: «Εμείς θέλουμε να αξιοποι-
ήσουμε το διάστημα μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία, να μιλήσουμε με τους Ευρωπαίους, να τους κάνουμε
κοινωνούς της δικής μας νέας προσέγγισης, να δούμε τη δική τους ετοιμότητα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο
θέλουμε και τη δική σας βοήθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε αμέσως μετά τις εκλογές στην Τουρκία
η ΕΕ να αναλάβει αυτό τον ρόλο πάντα εντός του πλαισίου των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών».

Στο επίκεντρο των διεργασιών το ΠΑΣΟΚ για την επομένη των εκλογών
- Ένα βήμα εμπρός, δύο βήματα πίσω από τον πρόεδρο του κόμματος
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Σ
τη Βουλή στρέφονται τις επόμενες μέρες τα
βλέμματα, αρχής γενομένης από σήμερα, κα-
θώς με κυβερνητική πρωτοβουλία ξεκινά η κοι-
νοβουλευτική συζήτηση για τα αίτια και τις ευ-

θύνες της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη.
Σήμερα ο Γ. Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει βγει πολιτικά

μπροστά σηκώνοντας το βάρος της διερεύνησης της υπό-
θεσης που συγκλόνισε το πανελλήνιο, ενημερώνει τα μέλη

της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
τόσο για τις συνθήκες του τραγικού δυστυ-
χήματος όσο και για τα μέτρα που προωθεί
η κυβέρνηση για την αναμόρφωση του
πλαισίου ασφάλειας των σιδηροδρομικών
μεταφορών. Η συζήτηση θα μεταφερθεί τη
Δευτέρα στην Επιτροπή Θεσμών και Δια-
φάνειας, καθώς η ΝΔ υπέβαλε αίτημα για
άμεση σύγκλησή της προκειμένου οι Μι-

χάλης Χρυσοχοΐδης (2013-15), Χρήστος Σπίρτζης (2015-
19), Κώστας Αχ. Καραμανλής (2019-2023) και ο νυν
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος
έχει αναλάβει και αρμοδιότητες του υπουργείου Μεταφο-
ρών και Υποδομών, να ενημερώσουν για την πορεία και
εξέλιξη των έργων της επίμαχης σύμβασης 717 για την τη-
λεδιοίκηση-σηματοδότηση στον ΟΣΕ.

Συνομιλία Καραμανλή - Τασούλα 
Είχε προηγηθεί το παρασκήνιο της τηλεφωνικής συνο-

μιλίας Καραμανλή - Τασούλα με πρωτοβουλία του παραι-
τηθέντος υπουργού ότι είναι στη διάθεση της Βουλής να
ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το
τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και για την κατάσταση
των ελληνικών σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, από το «γαλάζιο» στρατόπεδο προκρίθηκε χωριστή

συνεδρίαση και όχι η τοποθέτηση του κ. Καραμανλή στη
σημερινή συνεδρίαση, καθώς το πλαίσιό της είναι περιχα-
ρακωμένο αποκλειστικά στην ενημέρωση Γεραπετρίτη.

Με τις κινήσεις αυτές η ΝΔ είναι αποφασισμένη να δεί-
ξει ότι δεν είναι διατεθειμένη να κρύψει τίποτα για τα αίτια
και τις ευθύνες της τραγωδίας και πως κινείται θεσμικά με
σκοπό να ρίξει άπλετο φως στα αίτια και να ξεδιπλώσει τις
διαχρονικές παθογένειες που οδήγησαν στη σύγκρουση
των δύο τρένων και στον θάνατο 57 ανθρώπων.

Ξέχασαν τον... Σπίρτζη
Τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνει-

ας είχε ζητήσει και ο ΣΥΡΙZΑ με επιστολή του Γιώργου

Κατρούγκαλου, αντιπροέδρου τής εν λόγω Επιτροπής,
στον πρόεδρο Θ. Μπούρα, ζητώντας ωστόσο να κληθεί
ένας ευρύς κατάλογος προσώπων που περισσότερο θα
συσκότιζε παρά θα διαφώτιζε την υπόθεση.

Στα πρόσωπα που ζητούσε η αξιωματική αντιπολί-
τευση είχε «παραλείψει» να αναφέρει τον Χρ. Σπίρτζη,
ζητώντας την κλήση του πρώην υπουργού Μεταφορών
κ. Κ. Καραμανλή, των υφυπουργών Μ. Παπαδόπουλου
και Γ. Καραγιάννη και του γγ Ι. Ξιφαρά. 

Ζητούσε ακόμη τον Κ. Χατζηδάκη ως τον πρώτο
υπουργό που είχε συνάψει για λογαριασμό του Δημοσί-
ου τη σύμβαση 10005/2007 για το σύστημα ελέγχου
ETCS. Θετικό στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών
δηλώνει το ΠΑΣΟΚ, που ωστόσο δεν καταθέτει ακόμη
αίτημα για να ακούσει όσα προτίθεται να αναφέρει ο Γ.
Γεραπετρίτης, ζητώντας αυτονοήτως την κλήση του Χρ.
Σπίρτζη αλλά και την κλήση εκπροσώπων της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Σιδηροδρόμων, καθώς η Επιτροπή Θεσμών
είναι αρμόδια για τις ανεξάρτητες αρχές. 

Αίτημα να κληθούν προς ακρόαση από την Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής όλοι οι υπουργοί
Μεταφορών που υλοποίησαν την πολιτική απελευθέ-
ρωσης και ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ από το 2017 έως
σήμερα, όπως επίσης και των διοικήσεων του ΟΣΕ και
της Hellenic Train, καθώς και των εκπροσώπων των ερ-
γαζομένων, υπέβαλε το ΚΚΕ.

Είναι δεδομένο ότι κοινοβουλευτικά η συζήτηση θα
κορυφωθεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να
εξαντλήσει τον διάλογο προς όφελος της ασφάλειας
των σιδηροδρόμων, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον χρησιμο-
ποιήσει ως όπλο για να στριμώξει προεκλογικά την κυ-
βέρνηση.

Όλα στο φως και όλοι στη Βουλή

Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης 
ξεκινά η συζήτηση για τα αίτια 

και τις ευθύνες που προκάλεσαν 
την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη 

Γράφει 
η Στέλλα 

Παπαμιχαήλ

spapamixail@yahoo.gr



ΔΔεν μπορεί η ΝΔ χωρίς
Καραμανλή σε αυτήν τη μάχη

Αντικείμενο συζήτησης έχει γίνει η πο-
ρεία του Κώστα Καραμανλή από εδώ και πέ-
ρα. Κάποιοι έχουν τοποθετηθεί κιόλας, με
το Μέγαρο Μαξίμου να κρατά τα χαρτιά του
κλειστά, καθώς έχει βάλει όλα
τα θέματα που αφορούν τα
ψηφοδέλτια σε μια ανα-
μονή, αφού οι εκλογές
πάνε πίσω χρονικά. Αυτό
όμως που είναι σαφές
και ως μεγάλη εικόνα εί-
ναι ότι δεν μπορεί το κόμμα
που βάλλεται από τα δεξιά της να
μην έχει στα ψηφοδέλτια ένα πρόσωπο που
συσπειρώνει δραστικά ψηφοφόρους υπέρ
του. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αν έχουμε
μαζί με την απόσυρση του πρώην πρωθυ-
πουργού Κ. Καραμανλή και την αποχώρηση
του ξαδέρφου του, τότε τα δεδομένα θα αλ-
λάξουν πολύ. Αυτή η άποψη απηχεί πολύ
στο Μαξίμου και είχε το θάρρος να την εκ-
φράσει δημοσίως ο Δημήτρης Μαρκόπου-
λος, παρόλο που δέχτηκε επικριτικά σχόλια
από εκπομπές και αρθρογράφους. 

Δέχτηκε κρούση 
ο Γ. Φλωρίδης μέσω τρίτων

Μου λένε καλά πληροφορημένες πηγές
μου ότι στη Νέα Δημοκρατία σκέ-
φτηκαν πολύ καλά για την
περίπτωση ενίσχυσης του
ψηφοδελτίου της Α’ Θεσ-
σαλονίκης με τον Γιώργο
Φλωρίδη, ο οποίος έχει
μεγάλο γκελ στους κεν-
τρώους της συμπρωτεύου-
σας. Ωστόσο, ο σκοπός του
πρώην υπουργού είναι να παίξει έναν δια-
φορετικό ρόλο, δεν θέλει να εμπλακεί σε
τέτοιο βαθμό με σταυρούς και περιοδείες.
Όμως, δεν θα έλεγε «όχι» σε κάποια θέση
επιτελική σε ένα μελλοντικό σχήμα. Προς
τιμήν του έχει επιλέξει έναν δρόμο αποδό-
μησης του Τσίπρα, έχει επικρίνει ακόμη και
τον φίλο του Βαγγέλη Βενιζέλο και η στάση
του είναι καθ’ όλα τίμια.

Χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρί-
στος Δήμας και η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα -οι δυο τους είναι
συγγενείς, καθώς ο Χρήστος έχει παντρευτεί την αδερ-
φή της Μαρίας, Νικολέτα- παρακολούθησαν, με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια σημαντική
κοινωνική δράση της Google παγκοσμίας εμβέλειας, τη
λεγόμενη #IAmRemarkable. Πρόκειται για μια δράση
που έχει στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών αλλά και

των υποεκπροσωπούμενων ομάδων να μιλούν ανοιχτά
για τα επιτεύγματά τους στον εργασιακό χώρο και όχι
μόνο. Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Μονάδα Καινοτο-
μίας για τις Γυναίκες και η Επιτροπή Ισότητας των Φύ-
λων (ΕΙΦ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», σε συ-
νεργασία με το Δίκτυο της ΕΙΦ των Ερευνητικών Κέν-
τρων της χώρας, με την υποστήριξη του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και του #GIL4W.
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Σε κοινωνική δράση για τις γυναίκες Δήμας - Συρεγγέλα

Μου λένε ότι γνωστός δημοσκόπος που συμβουλεύει τελευταία τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα τού έχει «φουσκώσει» τα μυαλά
ότι η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ κοντράρονται πλέον στα ίσα. Δεν ξέρω τι μετρή-
σεις κάνει ο άνθρωπος, αλλά αυτά δεν τα λέει ούτε ο Βερναρδάκης...

Ο Aντώνης Κανάκης και 
ο αντικειμενικός καθηγητής...

Χατζηδάκης 
για τα δύσκολα

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
έχει περάσει από κρίσιμα χαρτοφυλάκια και
έχει αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικός. Ήταν
στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

και έβαλε στον ίσιο δρόμο τη ΔΕΗ.
Ανέλαβε το υπουργείο Εργα-

σίας και έχει κλείσει εκκρε-
μότητες δεκαετιών, κυρίως
μέσω της εκκαθάρισης των
συντάξεων. Στην κυβέρνηση

Σαμαρά, επί εποχής σκληρών
μνημονίων, ήταν υπουργός Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και «έτρεξε»
όλα τα κρίσιμα προγράμματα του ΕΣΠΑ, της
απελευθέρωσης της αγοράς και του εκσυγχρο-
νισμού των αστικών συγκοινωνιών. Παλαιότε-
ρα, στην κυβέρνηση Καραμανλή, έδωσε τέλος
στο όνειδος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και
συνέβαλε στην επιτάχυνση του εκσυγχρονι-
σμού του ΟΤΕ. Με δεδομένο ότι έχει κλείσει τό-
σες και τόσες χρονίζουσες εκκρεμότητες, κάτι
μας λέει ότι σε μια επόμενη κυβέρνηση μάλλον
θα ήταν από τους κατάλληλους να αναλάβουν το
υπουργείο Μεταφορών για να βρει... θεραπεία
για τα καρκινώματα του ΟΣΕ και των αστικών
συγκοινωνιών. Για να δούμε...

Προσοχή 
στις δηλώσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου φοβούνται, επειδή η
κατάσταση είναι τεταμένη, μήπως μια δήλω-
ση ή μια συμπεριφορά στελέχους πυροδο-
τήσει το κλίμα περαιτέρω, όπως -κακή ώρα-
η δήλωση Ρωμάνου για τις συγγνώμες, που
ευτυχώς η Πειραιώς έσωσε στο παραπέντε.
Για αυτό έχει δοθεί η εντολή να είναι πολύ
προσεκτικοί όσοι βγαίνουν στα κανάλια και
στα ραδιόφωνα και στον προφορικό τους λό-
γο να μην ακολουθούν ακρότητες. Επίσης,
επειδή λένε κάποιοι ότι «ο κόσμος θα ηρε-
μήσει το Πάσχα», δεν το συμμερίζονται
ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, καθώς η
ανοχή του κόσμου έχει τελειώσει και μια
απλή στραβή δήλωση, ένα περιστατικό στην
εκκλησία, ακόμη και οι στρακαστρούκες την
Ανάσταση μπορούν να το πυροδοτήσουν.

ΑΞΙΖΕΙ

Θ
έλησε ο τηλεδιασκεδαστής Αντώνης Κανάκης να ρίξει στάχτη στα
μάτια του κόσμου ότι δεν κάνει φτηνή προπαγάνδα και δεν είναι ένα
ακόμη υποχείριο του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε έναν επίκουρο καθηγητή
της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ονόματι Ανδρέα Τάκη, στο πλατό της

εκπομπής του για να μας αναλύσει γιατί εκτός από πολιτικές οι υπουργοί της κυ-
βέρνησης έχουν και ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μόνο που
έψαξα το όνομά του διότι κατάλαβα ότι «κάτι δεν πάει καλά» και συνειδητοποί-
ησα ότι ήταν ο συντονιστής ενός πάνελ με συνταγματολόγους φίλα προσκείμε-
νους στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχε πάει και ο Βαγγέλης Βενιζέλος -και είχε γίνει σού-
σουρο- με θέμα «Μένουμε Ευρώπη; - Υποκλοπές, δικαιώματα και κράτος δι-
καίου». Το έψαξα ακόμη περισσότερο και είδα ότι ο δικηγόρος αρθρογραφεί
στην «Αυγή» και ότι επί Αριστείδη Μπαλτά είχε διοριστεί πρόεδρος του ΔΣ του
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, Κανάκη,
μας έπεισες για την αντικειμενικότητά σου. Φτάνει. 



Δ
εν αφήνουν να πέσει κάτω τίποτα στο ΠΑ-
ΣΟΚ που να αφορά και ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ,
προκειμένου να υπογραμμίζουν την από-

σταση που τους χωρίζει. Αυτή τη φορά αφορμή
στάθηκε η δικαίωση του Ανδρέα Γεωργίου από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που. «Συνιστά μια ακόμη ηχηρή απάντηση κατά
όσων “κερδοσκόπησαν” πολιτικά καλύπτοντας
τον πρωτοφανή
δημοσ ιονομ ικό
εκτροχιασμό της
διετίας του 2008-
2009 από την κυ-
βέρνηση του Κ.
Καραμανλή», υπο-
στήριξε με ανακοί-
νωση το ΠΑΣΟΚ
προσθέτοντας πως
«ο κ. Γεωργίου
στοχοπο ιήθηκε
τόσο από τη Νέα
Δημοκρατία όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ πως τάχα
“φούσκωσε το έλλειμμα” για να εξυπηρετήσουν
το αντιμνημονιακό τους δόγμα των ανέξοδων λύ-
σεων των Ζαππείων και του “ενός νόμου ενός άρ-
θρου”. Εγείρει, όμως, η απόφαση σημαντικά θέ-
ματα σε σχέση με το κράτος δικαίου και τη λει-
τουργία των θεσμών στη χώρα, καθώς το ΕΔΔΑ
αναγνωρίζει ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα σε δί-
καιη δίκη του ανθρώπου που αποκάλυψε τις πα-
θογένειες που προκάλεσε στην ελληνική οικονο-
μία η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φτά-
νοντας τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας.

Κατόπιν αυτού, είναι επιβεβλημένη η συμμόρ-
φωση με την εν λόγω απόφαση του ΕΔΔΑ ενώ-
πιον του Αρείου Πάγου».
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Σφοδρή επίθεση στον Χρήστο Σπίρτζη, ο
οποίος σε πρόσφατες δηλώσεις του για το δυ-
στύχημα στα Τέμπη είπε ότι ο ίδιος κοιμόταν
ήσυχος όταν ήταν υπουργός, αφού δεν υπήρ-
χε κανένα θέμα ασφάλειας, άσκησε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρι-
κάκος. «Μας είπε ότι κοιμόταν ήσυχος τα τέσ-
σερα χρόνια. Ότι τα τέσσερα χρόνια επί ΣΥΡΙ-
ΖΑ οι σιδηρόδρομοι ήταν μια χαρά. Ήταν κα-
κοί πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ και ξαναέγιναν κακοί
μετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις ημέρες αυτού του κυρί-
ου είχαν σκοτωθεί πέντε άνθρωποι σε σιδη-
ροδρομικό δυστύχημα. Από πόσους θανάτους
και πάνω ένας υπουργός δεν μπορεί να κοι-
μηθεί;», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος δίνοντας την
πιο σκληρή απάντηση στον κ. Σπίρτζη. 

Θεοδωρικάκος
κατά Σπίρτζη

Βγήκε και νέο κόμμα
Ιδρύθηκε και νέο κόμμα όπως έμαθα, κάτι
σαν το Ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Το
νέο κόμμα που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, με την
ονομασία Βολτ, πραγματοποίησε το πρώτο
ιδρυτικό του συνέδριο στις 11 και 12 Μαρτί-
ου, στο Alhambra Art Theatre, στο κέντρο
της Αθήνας. Το Βολτ Ελλάδας είναι το ελληνι-
κό κόμμα-μέλος του κινήματος Volt Europa,
που στοχεύει σε μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία
δημοκρατική, ισότιμη και δίκαιη για όλους
τους πολίτες της. Να σας πω την αλήθεια μου,
όταν το πρωτοείδα νόμισα ότι ήταν εταιρεία
ηλεκτρικού ρεύματος. Συγχωρέστε με, αλλά
εκεί πήγε το μυαλό μου…

Η είδηση με σόκαρε
προς στιγμήν. Τα
βρόντηξε η Λατινο-
πούλου και έφυγε
από το κόμμα του
Μπογδάνου. Μάλιστα
η μέχρι χθες το πρωί
αντιπρόεδρος του
κόμματος ΠΑΤΡΙΔΑ,
Αφροδίτη Λατινο-
πούλου, κατηγορεί
τον Κωνσταντίνο
Μπογδάνο για ξεπούλημα μετά την απόφαση
«συμπόρευσής» του με το κόμμα του Πρόδρομου
Εμφιετζόγλου. Μάλιστα η κυρία Λατινοπούλου
αποχωρεί και από τον συνδυασμό! Το πολιτικό δια-
ζύγιο προέκυψε από την απόφαση Μπογδάνου να
βρεθεί δίπλα με το κόμμα του Εμφιετζόγλου και
μάλιστα να το ανακοινώνει με τη σημείωση ότι
όποιος δεν συμφωνεί τίθεται εκτός κόμματος. Αυ-
τή που διαφώνησε ήταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου
που πλέον πνέει μένεα κατά του πρώην συναγωνι-
στή και συντρόφου στην πολιτική. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως στην ανάρτησή της κάνει αναφορά και σε
θέματα βιοποριστικών λόγων που οδήγησαν στη
συμμαχία, που μάλιστα δίνει την εικόνα της απορ-
ρόφησης του κόμματος Μπογδάνου.
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Το θέμα του Παύλου Πολάκη έχει σχεδόν ξεχα-
στεί στην Κουμουνδούρου. Εκείνες οι συνε-
δριάσεις των οργάνων -Πολιτικής Γραμματείας

και Επιτροπής Δεοντολογίας-
ανάθεμα και αν θα γίνουν πο-

τέ, ενώ ο «αψύς Σφακια-
νός» έχει αρχίσει να «πυ-
ροβολεί» ξανά με αναρτή-
σεις στα social media του

σαν να μην έχει συμβεί τί-
ποτα. Ε, αν τώρα ξεχαστεί η

ιστορία της αμφισβήτησης του
Αλέξη Τσίπρα, υπό τον ορυμαγδό που έχει προ-
καλέσει στο πολιτικό σκηνικό η τραγωδία στα
Τέμπη και ο Κρητικός μείνει όχι μόνο μέλος του
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ακούνητος από το ψηφοδέλτιο
στα Χανιά, μην πέσετε και από τα σύννεφα.

Πολιτικό διαζύγιο-βόμβα 

Μήπως ξεχαστεί 
το θέμα του Πολάκη;

Το ΠΑΣΟΚ 
στο πλευρό 
του Α. Γεωργίου

Αληθεύει ότι ο πρόεδρος Αλέξης δεν
πλέει σε πελάγη ευτυχίας με την επι-

λογή του να τοποθετήσει στη θέση της εκ-
προσώπου Τύπου την Πόπη Τσαπανίδου; Δεν
του βγήκε «λίρα εκατό» όπως ήλπιζε και τώρα
ζητάει να βγαίνουν περισσότερο μπροστά ο
Νάσος Ηλιόπουλος και η Έφη Αχτσιόγλου… 

Σας δίνω κουίζ για δυνατούς λύτες:
Ποιο παρατσούκλι είχε κολλήσει στον

Χρήστο Σπίρτζη ο κολλητός του φίλος Νί-
κος Παππάς; Διότι οι δύο άντρες συνδέθηκαν
με ισχυρή φιλία κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ, φιλία την οποία διατηρούν και σήμερα.
Μαζί στα μπουζούκια, στα κλαμπ κ.λπ… Άντε
για να σας διευκολύνω θα σας γράψω το πρώτο
συνθετικό από το παρατσούκλι και βρείτε
εσείς το υπόλοιπο: «κοντο…».

Ο δούρειος ίππος Θανάσης
Βάλαρης (πράκτωρ ΘΒ)
και η παρέα του

Δούρειος ίππος αποδεικνύονται ο ΘΒ και
η παρέα που του έμεινε στο ΥΠΕΘΑ… Δεν
εξηγείται αλλιώς αυτή η εμμονή του να χτυ-
πά τη στρατιωτική ιεραρχία, αφού πολέμησε
με νύχια και με δόντια να περάσει το δικό
του με κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας μέσα
και πρόσωπα που βάλλουν κατά της κυβέρ-
νησης, διαρρέοντας ό,τι του έρθει στο κε-
φάλι, αρκεί να βλάπτει τον αρχηγό όπως νομίζει… Μα δεν καταλαβαί-
νουν και αυτός και ο φίλος του, το παπαγαλάκι της δημοσιογραφίας
και μέγας γλείφτης, ο κύριος ΧΛ, ότι έτσι ξεφτιλίζουν το αφεντικό
τους; Ότι του κάνουν κακό; Και καλά αυτοί. Έπαιζαν και παίζουν το δι-
κό τους παιχνίδι… Αλλά τ’ αφεντικό; Πού είναι τ’ αφεντικό;



Ποιοι τρίβουν 
τα χέρια τους;

Σε πρώτη φάση δεν θα ήταν υπερβολή
να πούμε ότι η αγορά φοβάται το ενδεχό-
μενο τριπλών εκλογών, σε περίπτωση
που ούτε από τις δεύτερες εκλογές προ-
κύψει συμφωνία για κάποια κυβέρνηση
συνεργασίας! Αυτό όμως που προβλημα-
τίζει τους πολιτικούς αναλυτές και κάνει
τους εκπροσώπους της διαπλοκής να τρί-
βουν τα χέρια τους είναι το ενδεχόμενο οι
εξελίξεις να οδηγήσουν σε αλλαγή πρω-
θυπουργού, υπό την έννοια το ΠΑΣΟΚ με-
τά τις δεύτερες εκλογές να απαιτήσει
πρωθυπουργό κοινής αποδοχής σε κυ-
βέρνηση συνεργασίας και όχι τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη! 

Τούτο το σενάριο, που το στηρίζουν
πολιτικά διάφορα ισχυρά επιχειρηματι-
κά συμφέροντα, θα μπορούσε να υλο-
ποιηθεί σε περίπτωση κατά την οποία η
διαφορά της ΝΔ από το δεύτερο κόμμα
θα είναι μικρότερη των 4-5 μονάδων.
Κρατήστε κι αυτό: Το παραπάνω σενάριο
το διακινούν οι πάσης φύσεως «εχθροί»
του Κυριάκου Μητσοτάκη…

ΠΠού πάει η ιστορία 
με τους έξυπνους
μετρητές; 

Το σίριαλ με το «καράβι» των έξυπνων
μετρητών πλησιάζει όλο και πιο κοντά
στα «βράχια». Οι Ελβετοί της Landis+Gyr
μίλησαν για «εξαιρετικά άδικη μεταχεί-
ριση σε βάρος της εταιρείας μας» και
πρόσθεσαν «να χάσουμε στη διαδικασία
του διαγωνισμού, το δεχόμαστε. Να απο-
κλειστούμε όμως παρανόμως (όπως
ισχυρίζονται) από τη φάση της προεπιλο-
γής, μας προκαλεί αλγεινή εντύπωση».
Αν και εντέλει μία εκ των δύο πλευρών
έχει δίκιο, το βέβαιο είναι ότι τα ερωτή-
ματα για τον διαγωνισμό είναι πολλά κι
άγνωστο ποιος θα τα απαντήσει. Μια
πρώτη απόπειρα θα κάνει το ΣτΕ και ανα-
λόγως της «ανάγνωσης», ίσως αναλά-
βουν και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια στη
συνέχεια…

Για όλα φταίει η… Δανάη!  
Καλά και κακά, όπως φαίνεται. Ο Γιάνης Βα-

ρουφάκης, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την
επίθεση που δέχθηκε, είπε ότι στο εξής δεν θα
κυκλοφορεί χωρίς προστασία, γιατί η σύζυγός
του δεν του το επιτρέπει. «Μετά από απαίτηση
της συζύγου μου, μου έχει βάλει τα δυο πόδια σε
ένα παπούτσι και μου λέει ότι από εδώ και πέρα
θα έχεις τους αστυνομικούς. Δεν μπορώ να κά-
νω αλλιώς, θα με κυνηγάει η Δανάη», είπε χαρα-
κτηριστικά. Τι δράμα ζει κι αυτό το παιδί; 
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Γ
ια «σιγουρατζίδικες» θέσεις στο Δημόσιο μίλησε ο Στέφανος Μάνος, σε συ-
νέντευξή του, με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, περιγρά-
φοντας την ελληνική νοοτροπία, όπως είπε. «Υπάρχει μια Ελλάδα εξασφαλι-
σμένη και μια που δεν είναι εξασφαλισμένη. Και δεν είναι περίεργο ότι όταν

υπάρχει μια άδεια θέση στο Δημόσιο, εμφανίζονται ξαφνικά χιλιάδες ενδιαφερόμενοι
να την καταλάβουν. Είναι κομμάτι της νοοτροπίας. Είναι μια νοοτροπία η οποία λέει “ας
πιάσω μια θέση, αυτή όπου μπορώ να κάθομαι, να μην εργάζομαι και να είναι σιγουρα-
τζίδικη”». Για μια ακόμη φορά ο κ. Μάνος ήταν αιχμηρός, με όσους συμμετέχουν στις
απεργίες, λέγοντας ότι «αυτοί που απεργούν είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο
Δημόσιο και έχουν εξασφαλισμένη τη θέση τους. Αυτοί λοιπόν απεργούν και ταλαιπω-
ρούν όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν έχουν αυτό το προνόμιο. Δηλαδή δεν έχουν
το προνόμιο ότι δεν απολύονται και δεν αξιολογούνται».

Ο Μαρινάκης 
και το… αμίλητο
νερό του Μπάρκα 

Ο Παύλος Μαρινάκης βρέθηκε
στο ίδιο πάνελ με τον Κώστα
Μπάρκα του ΣΥΡΙΖΑ και όταν η συ-
ζήτηση έφτασε στον χρόνο των
εκλογών, μια ατάκα του γραμμα-
τέα της ΝΔ προκάλεσε την αμηχα-
νία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος έμεινε βουβός.

Κ. Μπάρκας: «Ο κύριος Μητσο-
τάκης θα τραβήξει όσο το δυνατόν
μακρύτερα τις εθνικές εκλογές.
Ξέρετε γιατί; Θα σας πω γιατί. Το
είπε ο σύμβουλος της αντιπρο-
εδρίας, ο κ. Ψαριανός. Ο λόγος εί-
ναι ότι η ΝΔ καταλαβαίνει την έν-
ταση που δημιουργείται στην κοι-
νωνία λόγω του ατυχήματος των
Τεμπών. Καταλαβαίνει ότι η νεο-
λαία σύσσωμη της γυρίζει  την
πλάτη. Ο κ. Μητσοτάκης θα θελή-
σει να βγάλει εκτός εκλογικής
διαδικασίας τη νεολαία».

Π. Μαρινάκης: «Κάνατε και
εσείς Ιούλιο εκλογές βέβαια.
Εσείς, δηλαδή, που κάνατε Ιούλιο
εκλογές το 2019 θέλατε να βάλετε
τη νεολαία εκτός εκλογών; Τις φέ-
ρατε νωρίτερα, κύριε Μπάρκα, τις
εκλογές. Θέλατε να βάλετε τη νεο-
λαία απέναντι;». Ο αγαπητός κ.
Μπάρκας δεν απάντησε βεβαίως,
αλλά ήπιε μπόλικο νερό από το
ποτήρι του… 

Επιβεβαίωσε μισοδιαψεύδοντας 
ο Ευάγγελος Αντώναρος
«Εν μέρει ανακριβή» χαρακτήρισε τα
όσα γράφονται για εκείνον ο Ευάγγε-
λος Αντώναρος με ανάρτησή του στα
social media. Αναφέρθηκε μάλιστα στη
«θρυλούμενη» όπως τη χαρακτηρίζει
«συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ», ξε-
καθαρίζοντας πως είναι «μια συζήτηση
που δεν έχει καταλήξει μέχρι την επί-
σημη ανακοίνωση». Τώρα διάψευση

ήταν αυτό ή μερική επιβεβαίωση; Σε
κάθε περίπτωση ο πρώην κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος επί ημερών Κώστα
Καραμανλή έχει πιάσει «στασίδι» στα
κομματικά ΜΜΕ εδώ και καιρό, τόσο
που ούτε… εσωκομματικές αντιδρά-
σεις δεν αναμένεται να σηκώσει η ανα-
κοίνωση της υποψηφιότητάς του. Κα-
μία ανησυχία, αλλά…

Οι σιγουρατζήδες 
του Δημοσίου 
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Α
ρκετά και… ενδιαφέροντα είχε η
πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
του Αλέξη Τσίπρα μετά την τραγωδία
των Τεμπών, την οποία παραχώρησε

στο MEGA το βράδυ της Τρίτης.
Ο Αλέξης Τσίπρας, ερωτώμενος για τις ευθύ-

νες του σχετικά με την κατάσταση των σιδηρο-
δρόμων, καλύφθηκε πίσω από το… μικρό διά-
στημα της διακυβέρνησής του, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά: «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαπί-
στωση ότι αυτό το κράτος που έχει στηθεί εδώ και
πολλά χρόνια, είναι κράτος που δεν προσφέρει τη
στοιχειώδη ασφάλεια. Να αναλάβω την ευθύνη
που μου αναλογεί. Κυβερνήσαμε 4 από τα 49
χρόνια της Μεταπολίτευσης. Και να θέλαμε να
κάνουμε προσλήψεις, δεν μπορούσαμε. Αυτό το
κράτος δεν το φτιάξαμε εμείς, έχουμε όμως την
ευθύνη να το διορθώσουμε». Το μερίδιο της ευ-
θύνης που αναγνώρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
στον εαυτό του και το κόμμα του φτάνει, δηλαδή,
στο… 8,33%.

Ερωτηθείς σχετικά με τις καθυστερήσεις της
σύμβασης 717, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε αρχι-
κά πως η ολοκλήρωσή της δεν έγινε επί κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ καθώς «δεν λάμβανε υπόψη πραγμα-
τικά δεδομένα» και πως, ως εκ τούτου, η κυβέρ-
νησή του «προχώρησε την υλοποίησή της, αναγ-
κάστηκε όμως σε συμπληρωματική σύμβαση».

Απαντώντας ακόμα σχετικά με την ιδιωτικο-
ποίηση του ΟΣΕ, για τον οποίο έχει δεχθεί αρκετή
κριτική, μίλησε για «εξαναγκαστική ιδιωτικοποί-
ηση» καθώς όπως ανέφερε υπήρχαν «κυρώσεις
15 δισ. ευρώ» και είπε πως διαπραγματεύτηκε «το
δίκτυο να μείνει στο Δημόσιο». Δυσκολεύεται,
βέβαια, να αντιληφθεί κανείς πως αυτό είναι ένα
επιχείρημα υπέρ και όχι εναντίον του, από τη στιγ-
μή που το δίκτυο είναι το κοστοβόρο κομμάτι των
σιδηροδρόμων και το μεταφορικό έργο εκείνο
που καρπώνεται το κέρδος…

O «άφαντος»
Το όνομα του Χρήστου Σπίρτζη, υπουργού Με-

ταφορών και Υποδομών των κυβερνήσεων του
Αλέξη Τσίπρα καθ’ όλη τη διάρκεια των 4,5 χρό-
νων διακυβέρνησής του, δεν ακούστηκε ποτέ στη
συνέντευξη, αν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δα-
νείστηκε κάτι από την εμφάνιση του υπουργού
του στη δική του τηλεοπτική συνέντευξη στον
ΣΚΑΪ. Και αυτό ήταν το… δάσος από χαρτιά που
κουβαλούσε μαζί του για να απαντά σε ερωτήσεις
επί των πεπραγμένων του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύτηκε ιδιαίτε-
ρα να απαντήσει γιατί ζητά επιτακτικά την από-
συρση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα
Καραμανλή από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημο-
κρατίας, την ίδια ώρα που εκείνος είχε διατηρή-
σει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ τον παραιτηθέντα
για τη διαχείριση στο Μάτι, Νίκο Τόσκα. Για να κα-
λύψει τόσο τον εαυτό του όσο και τον πρώην
υπουργό του, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα λέ-
γοντας χαρακτηριστικά: «Εδώ έχουμε εξαφάνιση
Καραμανλή, όχι παραίτηση όπως του Τόσκα.
Έχουμε την εξαφάνιση υπουργού, που εδώ και 16

μέρες δεν έχει εμφανιστεί για εξηγήσεις και οι
εκλογές είναι σε 30 μέρες».

Παραδέχτηκε τις δημοσκοπήσεις
Ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχτηκε εμμέσως πλην

σαφώς την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, απο-
δεχόμενος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μεν πίσω από
τη Νέα Δημοκρατία, όμως «στα όρια του στατιστι-
κού λάθους», τονίζοντας παράλληλα πως «ο στό-
χος να βγει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως εφι-
κτός».

Ερωτώμενος αν προτίθεται σε περίπτωση ανά-
ληψης της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ να πά-
ει σε εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή για

την τραγωδία στα Τέμπη, απέφυγε και πάλι να
απαντήσει ξεκάθαρα λέγοντας πως «παρά το γε-
γονός ότι με έχουν απογοητεύσει πάρα πολύ διά-
φοροι δικαστικοί λειτουργοί, έχω εμπιστοσύνη
στον θεσμό», για να αυτοαναιρεθεί λίγα δευτερό-
λεπτα αργότερα, ζητώντας την παραίτηση του Ισί-
δωρου Ντογιάκου, τονίζοντας ότι θα έκανε το ίδιο
αν ήταν στη θέση του εισαγγελέα.

Θολή, αλλά δηλωτική των προθέσεών του για
παραμονή στην ηγεσία του κόμματος ακόμα και
μετά από νέα εκλογική ήττα, ήταν η απάντησή του
στο αν προτίθεται να κινήσει διαδικασίες διαδο-
χής του σε περίπτωση που ηττηθεί. «Αν το κόμμα
μου είχε την άποψη ότι ο Τσίπρας είναι το πρό-

βλημα της ήττας το 2019, θα είχα αποχωρήσει και
θα έγραφα βιβλία», ανέφερε, πετώντας το μπαλά-
κι στις… συλλογικές διαδικασίες.

Στις ίδιες, δηλαδή, που άφησε και τις αποφά-
σεις για τον Παύλο Πολάκη, στο θέμα του οποίου
μοιάζει να έχει μαλακώσει τη θέση του αρκετά.
«Τα δημοκρατικά κόμματα έχουν διαδικασίες,
έχουν συλλογικά όργανα. Εγώ είχα την ευθύνη
όταν ο Πολάκης υπέπεσε σε παράπτωμα να τον
παραπέμψω. Δεν είναι τώρα η ώρα, την ώρα του
πένθους, θα τα λύσουμε συλλογικά. Να ξεκαθα-
ρίσω πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται για να εκδι-
κηθεί. Έρχεται για να δημιουργήσει», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Κάλυψε τον Τόσκα, 
«έκρυψε» τον Σπίρτζη, 
«κατάπιε» τον Πολάκη

Σε μια χώρα… μαγική κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας - Όλα όσα είπε και εκείνα
που… ξέχασε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής παρουσίας του στο MEGA

Κυβέρνηση για Τσίπρα: Μεγάλα και κενά λόγια
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου έκανε την εξής

δήλωση μετά τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης χθες στο MEGA: «Οι πολίτες θα περίμεναν σήμερα από τον κ.
Τσίπρα που έχει κυβερνήσει, εκτός από κριτική, να προβεί με γενναι-
ότητα και εντιμότητα στη δέουσα και απαιτούμενη από το βάρος των
περιστάσεων αυτοκριτική. Αντίθετα επέλεξε, για μία ακόμη φορά, να
κινηθεί στο μονοπάτι του χθες, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς
του κ. Σπίρτζη:

Μεγάλα κενά λόγια περί ευθύνης -με την οποία είπε ότι δεν έχει
τσακωθεί- αλλά δεν έδωσε καμία απάντηση για τις 7 παρατάσεις-κα-
θυστερήσεις της επίμαχης σύμβασης στη διάρκεια της θητείας του. 

Εμφάνισε στοιχεία για ένα ποσοστό δήθεν ολοκλήρωσης 68% συγ-
χέοντας είτε σκόπιμα είτε από άγνοια πληρωμές με συστήματα που
δήθεν λειτουργούσαν, όταν είναι γνωστό ότι μέχρι το 2017 είχε παρα-
δοθεί μόλις το 32% του φυσικού αντικειμένου, μεγάλο μέρος του οποί-
ου στη συνέχεια έπρεπε να αντικατασταθεί. Ενώ από εκεί και μέχρι το
2019 απολύτως τίποτα.  Παρότι επιχείρησε μια βουτιά πολλές δεκαε-
τίες πίσω για να μιλήσει για το κράτος, δεν είπε ούτε κουβέντα για την
ανάγκη αξιολόγησης στο Δημόσιο και την επιβεβλημένη ρήξη με λο-
γικές ασυδοσίας και παλαιοσυνδικαλισμού, που επιχειρούν να κρατή-
σουν το ελληνικό κράτος δέσμιο των χειρότερων εποχών του. 

Η κοινωνία απαιτεί αλήθειες χωρίς υποκρισία και υπεκφυγές».
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Α
ν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει
τον Γιάνη Βαρουφάκη ως πολιτική
οντότητα, αυτό σίγουρα δεν είναι η
υπευθυνότητα. Η αλήστου μνήμης

θητεία του στο υπουργείο Οικονομικών -αν και
κράτησε μερικούς μόλις μήνες- είναι η καλύ-
τερη απόδειξη για την επιβεβαίωση αυτού του
ισχυρισμού.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το κλείσιμο των
τραπεζών, τα capital controls, τις ουρές ταλαι-
πωρημένων πολιτών στα ΑΤΜ για να παίρνουν
60 ευρώ τη μέρα... Για τον Γιάνη όμως δεν ήταν
τίποτα περισσότερο παρά «another day in the
office» (μτφ. άλλη μια μέρα στο γραφείο), λίγο
πριν φορέσει το δερμάτινο τζάκετ του πάνω
από κάποια ποικιλόχρωμη πουκαμίσα και κα-
βαλήσει τη μοτοσικλέτα του για να επιστρέψει
σπίτι του...

Κι όμως, ο λαλίστατος γενικός γραμματέας
του ΜέΡΑ25 και πάλαι ποτέ... ανατρεπτικός
καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας δεν σταμα-
τάει να μας εκπλήσσει! Η καταδικαστέα από το
σύνολο του πολιτικού κόσμου και την κοινωνία
άνανδρη επίθεση σε βάρος του σε ταβέρνα στα
Εξάρχεια το βράδυ της περασμένης Παρα-
σκευής αποτέλεσε αφορμή για να επανέλθει
στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Και
αυτή την ευκαιρία δεν την άφησε να πάει χα-
μένη, έστω και αν οι δηλώσεις του δεν προκα-
λούν απλώς τους πολιτικούς αντιπάλους του
αλλά την ίδια την κοινή λογική...

Βλέπει «γκοτζαμάνηδες»
Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, σε προεκλογι-

κή περίοδο βρισκόμαστε και ο κάθε πολιτικός
αρχηγός αξιοποιεί ό,τι όπλο υπάρχει στη φα-
ρέτρα του για να κερδίσει ψήφους. Το ίδιο λοι-
πόν κάνει και ο Γιάνης Βαρουφάκης. Γνωρί-
ζοντας πολύ καλά ότι η πολιτική πρόταση του
ΜέΡΑ25 δεν συγκινεί και ιδιαίτερα το εκλογι-
κό κοινό, παίζει το χαρτί του αντισυστημικού
πολιτικού ηγέτη, που οι σύγχρονοι «γκοτζαμά-
νηδες» χτυπούν στη μέση του δρόμου, προς...
άγραν ψήφων. Θα ήταν αστείο αν όλο αυτό δεν
γινόταν ταυτόχρονα με μια προσπάθεια πολιτι-
κής εκμετάλλευσης της πολύνεκρης τραγω-
δίας στα Τέμπη. Ο κ. καθηγητής αποφάσισε -
και το διατυμπανίζει εκμεταλλευόμενος τη δη-
μοσιότητα που τώρα απολαμβάνει- ότι ο ξυλο-
δαρμός του διατάχθηκε από κάποια σκοτεινά
κέντρα προκειμένου να στραφούν αλλού τα
φώτα της δημοσιότητας! Σενάριο που θα ζή-
λευαν ακόμη και οι πιο επιτυχημένες ταινίες
επιστημονικής φαντασίας του Χόλιγουντ, που
όμως ο Γιάνης στηρίζει και υποστηρίζει και
κάποιοι -ακόμη πιο τραγικό- φαίνονται να
ασπάζονται.

Τι και αν οι «μπράβοι» που κατήγγειλε για
τον ξυλοδαρμό του είναι 17χρονοι, 19χρονοι
και 20χρονοι θαμώνες της πλατείας Εξαρχεί-
ων (με δύο συλλήψεις μέχρι στιγμής από την
ΕΛΑΣ); Το παν είναι να μη χαλάσει το πολιτικό
αφήγημα του... αντισυστημικού Γιάνη, καθώς

άλλο πράγμα να τρως ξύλο από εντεταλμένους
φουσκωτούς και άλλο από αντιεξουσιαστές...
Πολλώ δε μάλλον όταν ο ίδιος δηλώνεις ότι εί-
σαι κόντρα στους δυνάστες της εξουσίας και
αρνείσαι να δεις την πραγματικότητα. Η μάλ-
λον ανεύθυνη στάση του πάντως απέναντι στα
πράγματα (τις πρώτες ώρες δεν επέτρεπε καν
στους συνεργάτες του να καταθέσουν στους
αστυνομικούς τι είδαν) προκάλεσε την αντί-
δραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος -ως πολιτικός
προϊστάμενος της ΕΛΑΣ- έχει πλήρη γνώση
των ερευνών, καθώς το τελευταίο που θα ήθε-
λε είναι να υπάρχει σκιά γύρω από τον ξυλο-
δαρμό ενός κοινοβουλευτικού πολιτικού αρ-
χηγού. 

Οργή Θεοδωρικάκου
«Ο κ. Βαρουφάκης συνεχίζει

να συμπεριφέρεται με πρω-
τοφανή ανευθυνότητα που
δεν επιτρέπεται όχι σε πο-
λιτικό αρχηγό αλλά ούτε
σε έναν απλό πολίτη. Θα
μου πείτε, ο κύριος Βαρου-
φάκης είναι ο άνθρωπος που ως
υπουργός Οικονομικών έκανε τα πάντα για να
χάσει η Ελλάδα πάνω από 100 δισ. ευρώ και δεν
φαίνεται όχι συγγνώμη να ζήτησε αυτός από τον
ελληνικό λαό, αλλά παριστάνει ότι δεν το έχει
καταλάβει ύστερα από τόσα χρόνια», τόνισε αρ-
χικά σε δηλώσεις του και πρόσθεσε: «Βγήκε
εκείνο το βράδυ, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά
ποιοι τον έχουν χτυπήσει -διότι αυτό φαίνεται
από τα ίδια τα βίντεο που υπάρχουν- και είπε το
επόμενο πρωινό ότι τον χτύπησαν κάποιοι άν-
θρωποι της νύχτας. Και στη συνέχεια κατηγό-
ρησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι
προκαταλαμβάνει την αστυνομία και τη δικαιο-
σύνη. Μα ο ίδιος λέει ψέματα γύρω από το ποι-
ος τον χτύπησε. Εκείνος πάει να προκαταλάβει
τα πράγματα, δημιουργεί μια δημοσιότητα».

Καταλήγοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφε-
ρε ότι «όλα αυτά που ειπώθηκαν για μπρά-
βους της νύχτας είναι τα γνωστά παραμύθια
που σερβίρει ο κ. Βαρουφάκης με πολύ μεγά-
λη άνεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με-
τέτρεψε ακόμη και μια απαράδεκτη και τρι-
σάθλια επίθεση στο πρόσωπό του σε μια τα-
βέρνα στα Εξάρχεια σε πολιτικό σόου. Μήπως
και με αυτό τον τρόπο καταφέρει και μπει στη
Βουλή; Ας μπει ένα τέλος στην ανευθυνότητα
σε αυτό τον τόπο».

Το show Βαρουφάκη
για τον ξυλοδαρμό του

Πώς ο γενικός γραμματέας 
του ΜέΡΑ25 προσπαθεί να εκμεταλλευτεί 

προς άγραν ψήφων την άνανδρη 
σε βάρος του επίθεση
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Με συμμετοχή 8 χωρών
και άκρως απαιτητικά
σενάρια ασκήσεων 
σε όλο το FIR Αθηνών 

Σ
ε ρυθμό προετοιμασιών είναι το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για
την άσκηση «Ηνίοχος 23», η οποία θα γίνει από τις 24 Απριλίου έως
τις 5 Μαΐου και θα έχει ως ορμητήριο την 117 Πτέρυγα Μάχης στην

Ανδραβίδα, με άκρως ρεαλιστικά σενάρια και επιχειρήσεις που καλύ-
πτουν όλο το μήκος και πλάτος του FIR Αθηνών. Φέτος θα συμμετάσχουν
πολεμικά αεροσκάφη από οκτώ χώρες, ενώ για πρώτη φορά θα δώσουν το
«παρών» μαχητικά F-15 από τη Σαουδική Αραβία.

Θα συμμετάσχουν η Γαλλία με Rafale, η Ισπανία με μαχητικά F-18 Ηοr-
net, η Ιταλία με Tornado, η Ιορδανία με F-16, η Σλοβενία με PC-9, οι ΗΠΑ

με Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη MQ-9 Reaper, η Κύ-
προς με ένα ελικόπτερο και η Ελλάδα με Rafale F3R, F-
16, Mirage 2000-5 και F-4 Phantom.

Τα Rafale
Το Αεροπορικό Επιτελείο φέτος θα έχει τη δυνατότητα

να χρησιμοποιήσει στον «Ηνίοχο» τα υπερσύγχρονα Rafa-
le F3R της 332 Πολεμικής Μοίρας «Γεράκι», τα οποία
παίρνουν σε λίγες ημέρες διεθνή αεροπορική αξιολόγηση

και θα είναι επισήμως έτοιμα για ανάληψη αποστολών. Το δωδέκατo ολο-
καίνουργιο ελληνικό διθέσιο Rafale F3R προσγειώνεται σήμερα στην 114
Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα και με την άφιξή του κλείνει ο κύκλος των
παραδόσεων των 6 καινούργιων μαχητικών 4,5 γενιάς στην Πολεμική μας
Αεροπορία. Από τον Απρίλιο θα ξεκινήσει με βάση το χρονοδιάγραμμα η
παράδοση των 6 ακόμα μεταχειρισμένων Rafale F3R με στόχο έως το τέ-
λος του έτους οι «Ριπές» να φτάσουν τις δεκαοκτώ.

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν και μονάδες του Στρατού Ξηράς, του
Πολεμικού Ναυτικού και των Ειδικών Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με αερο-
πορικές πηγές, θα εκτελεστούν μεταξύ άλλων σύνθετες αεροπορικές
αποστολές καλύπτοντας όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων,
ενώ με την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας οι ιπτάμενοι θα
ασκηθούν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Οι Ισραηλινοί
Η απουσία των Ισραηλινών αποδίδεται στο γεγονός ότι η ισραηλινή αε-

ροπορία επέλεξε να συμμετάσχει στη μεγάλη αμερικανική άσκηση «Red
Flag». Δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν στέλνει εκτός χώρας μεγάλο αριθμό
μαχητικών, λόγω των απειλών που αντιμετωπίζει, δεν ήταν εφικτό να στεί-
λει αποστολή στην Ελλάδα.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν στην «Political» ότι «η κίνηση του Ισ-
ραήλ να μη συμμετάσχει στην ελληνική αεροπορική άσκηση δεν σχετίζε-
ται με την προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων που επιδιώκει με την Άγ-
κυρα. Αντιθέτως, το Ισραήλ είναι ισχυρός σύμμαχος. Αυτό αποδεικνύεται
και από την πρόσφατη παρουσία στελεχών του ισραηλινού στρατού στη
Θράκη για συνεκπαιδεύσεις με τον ελληνικό στρατό, όπως και με την υπο-
γραφή του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας για το 2023».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως προαναφέραμε, θα συμμετάσχουν στον
«Ηνίοχο 23» με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ΜQ9 Reaper. Η απουσία
αμερικανικών μαχητικών, σύμφωνα με αναλυτές, οφείλεται στις εξελί-
ξεις στην Ουκρανία, όπου το ΝΑΤΟ έχει προγραμματίσει σειρά ασκήσε-
ων με μεγάλη συμμετοχή της αεροπορίας των ΗΠΑ κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα. 

«ΗΝΙΟΧΟΣ 23»

Γράφει 
η  Γεωργία

ΓαραντζιώτηΑ
μφίρροπη δείχνει να είναι η μάχη ανάμεσα
στον Ταγίπ Ερντογάν και τον Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου, καθώς ορισμένες δημοσκο-
πήσεις δίνουν προβάδισμα στο AKP, άλλες

όμως καταγράφουν μεγάλες απώλειες για το κυβερνών
κόμμα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Το AKP δηλώνει ότι δεν έχασε δυνάμεις μετά τους

σεισμούς, αλλά χωρίς να δίνει ποσοστά. Σε ερώτηση «αν

ο Ερντογάν ή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου θα είχε μεγαλύ-

τερη επιτυχία στη διαδικασία αναδιάρθρωσης», ο Ρε-

τζέπ Ταγίπ Ερντογάν βγαίνει συντριπτικά μπροστά με

65,1% έναντι 34,9% που συγκεντρώνει ο Κεμάλ Κιλιτσντά-

ρογλου. Σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν

ότι το 58% έως 62% των ψηφοφόρων δηλώνουν

ότι σίγουρα δεν θα ψηφίσουν τον Ερντογάν.

Τι βλέπει όμως η διεθνής κοινότητα και ποια θα

είναι η στάση του Κιλιτσντάρογλου απέναντι στην

Ελλάδα, αν κερδίσει τις εκλογές; Η εξωτερική

πολιτική δείχνει να είναι το δυνατό χαρτί του Ερν-

τογάν, καθώς το AKP σχεδιάζει να ασκήσει πίεση

σε ηγέτες. Τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι, για πα-

ράδειγμα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κατέβει στην Τουρκία

για να ενισχύσει τον Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας

έχει προγραμματιστεί να φτάσει στην Τουρκία την τελευ-

ταία εβδομάδα του Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες,

ο Πούτιν θα πραγματοποιήσει πρώτα επισκέψεις στη

σεισμική ζώνη και στη συνέχεια θα παραστεί στην τελετή

εγκαινίων του πυρηνικού σταθμού Άκουγιου. «Θα δούμε

αν η παρέμβαση Πούτιν πριν από τις εκλογές θα λειτουρ-

γήσει», αναφέρουν Τούρκοι δημοσιογράφοι. 
Οι Αμερικανοί εκτιμούν πως τυχόν νίκη της τουρκικής

αντιπολίτευσης δεν είναι βέβαιο ότι θα εξομαλύνει τις
αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Οι Αμερικανοί ανησυχούν
περισσότερο για ανώμαλη μετάβαση ή αστάθεια λόγω
των οικονομικών προβλημάτων και της εδραίωσης του
καθεστώτος Ερντογάν σε όλες τις θεσμικές και παραθε-

σμικές δομές του κράτους, που θα δυσκολέψει τη ζωή
του διαδόχου του. Πιστεύουν ακόμη ότι έχουν ισχυρά
χαρτιά απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο, είτε με την εκ-
κρεμή δικαστικά υπόθεση της Halkbank, που όταν τελε-
σιδικίσει μπορεί να επιφέρει τεράστια πρόστιμα, βάζον-
τας ακόμη πιο δύσκολα στην τουρκική οικονομία, ή με
την αναγκαστική προσφυγή στην Ουάσιγκτον για χρημα-

τοδοτική βοήθεια στη σκιά των καταστροφικών
σεισμικών δονήσεων.

Η Αθήνα γνωρίζει ότι σε περίπτωση επανε-
κλογής του Ερντογάν η στάση του θα εξαρτηθεί
και από την κατάσταση της τουρκικής οικονο-
μίας και το αν επιλέξει να επαναχαράξει τις σχέ-

σεις του με τη Δύση.
Ανάλογα προβλήματα θα έχει και ο Κιλιτσντά-

ρογλου αν κερδίσει τις εκλογές, αφού το κόστος
των καταστροφικών σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου για
την τουρκική οικονομία κατ’ εκτιμήσεις μπορεί να αγγί-
ξει τα 85 δισ. δολάρια (περίπου το 10% του ΑΕΠ). 

Επίσης, αν κερδίσει ο Κιλιτσντάρογλου, δεν θα είναι
μόνος, αφού υπάρχει η συμμαχία των έξι κομμάτων.
Εκτιμούν, λοιπόν, ότι θα θελήσει στην αρχή της διακυ-
βέρνησής του να δώσει δείγματα γραφής ήπιων τόνων
και θα αποφύγει τους λεονταρισμούς και τις προκλήσεις,
την επιθετική φρασεολογία και τις αντιδυτικές κορόνες
που χαρακτήριζαν την τελευταία περίοδο του Ερντογάν.

Όμως επειδή διαχρονικά η τουρκική εξωτερική πο-
λιτική δεν αλλάζει τις μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της,
κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι και ο Κιλιτσντάρο-
γλου θα ακολουθήσει την επιθετική ρητορική των προ-
κατόχων του.

Τι «ψηφίζει» η Αθήνα 
στις τουρκικές εκλογές

Πώς ο Πούτιν θα προσφέρει 
χείρα βοηθείας στον Ερντογάν 

με την επίσκεψή του στην Τουρκία

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη
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Μ
ε την πολιτική αντιπαράθεση για
τα συστημικά αίτια της τραγω-
δίας στην κοιλάδα των Τεμπών
να μεταφέρεται σήμερα σε επί-

πεδο Κοινοβουλίου, καθώς ο υπουργός Επι-
κρατείας, αρμόδιος για τις μεταφορές, Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης αναμένεται να ενημερώσει
την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, η
κυβέρνηση ορίζει ως Νο1 στοίχημα την ανά-
ταξη των σιδηροδρόμων.

Διαλεύκανση και ασφαλής 
επανεκκίνηση

Ο πρωθυπουργός μετά τις σχετικές κατευ-
θύνσεις που έχει δώσει μέσω των δημόσιων
τοποθετήσεών του όσον αφορά τις κεντρικές
δεσμεύσεις του «γαλάζιου» οικοσυστήματος
(πλήρης διαλεύκανση του δυστυχήματος,
επανεκκίνηση των μετακινήσεων με ασφά-
λεια) συγκάλεσε χθες ακόμη μία σύσκεψη

στο Μέγαρο Μαξίμου, στην
οποία έδωσαν το «παρών»
οι κύριοι Γεραπετρίτης,
Σκέρτσος, Μπρατάκος, Οι-
κονόμου, Τσιόδρας και οι
εκπρόσωποι του ΟΣΕ, της
ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic
Train. Και στη διάρκεια των
διευρυμένων συζητήσεων

στην Ηρώδου Αττικού 19, με αιχμή την επα-
νεκκίνηση της λειτουργίας του σιδηροδρομι-
κού δικτύου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επα-
νέφερε ουσιαστικά το επόμενο μεγάλο δί-
λημμα στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο σχετί-
ζεται με την επόμενη μέρα της χώρας.

«Η ανάταξη των σιδηροδρόμων μας δεν
αποτελεί απλώς ένα καθολικό αίτημα της ελ-
ληνικής κοινωνίας αλλά πια και ένα προσω-
πικό δικό μου στοίχημα και αυτό άλλωστε εί-
ναι και το περιεχόμενο της ανάληψης της πο-
λιτικής ευθύνης από πλευράς μου. Είναι μια
αναγνώριση διαχρονικών παθογενειών που
οδήγησαν σε αυτό το ατύχημα, είναι όμως και
η άρνηση της συνθηκολόγησης με τις αιτίες
που το προκάλεσαν. Και με αυτές τις αιτίες
έχουμε κηρύξει όλοι πόλεμο και τον πόλεμο
αυτόν πρέπει να τον κερδίσουμε», ήταν η χα-

ρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, δύο εβδομάδες μετά την εθνική
τραγωδία στα Τέμπη.

Τα κυρίαρχα ζητήματα
Με το βλέμμα εστιασμένο στην επανεκκί-

νηση της λειτουργίας των σιδηροδρόμων με
ασφάλεια, δύο είναι τα κυρίαρχα ζητήματα
στην κυβερνητική ατζέντα:

• Το πρώτο αφορά την υλοποίηση της σύμ-
βασης τεχνολογικής αναβάθμισης το ταχύτε-
ρο δυνατό. Για τον λόγο αυτόν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ήδη έχει επικοινωνήσει με τον
διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο της ανα-
δόχου εταιρείας, της Alstom Γαλλίας, ζητών-

τας την επίσπευση όλων των διαδικασιών,
έτσι ώστε το έργο να περατωθεί όσο το δυνα-
τόν ταχύτερα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρί-
σκεται η συνεργασία με εμπειρογνώμονες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να
προσδιοριστούν τα κενά και να υλοποιηθούν
άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας.

• Το δεύτερο αφορά τους κανόνες που θα
διέπουν τη φάση της επαναλειτουργίας έως
ότου ολοκληρωθεί το σύστημα τεχνολογικής
αναβάθμισης. Οι ήδη προγραμματισμένες
προσλήψεις τακτικού προσωπικού δρομο-
λογούνται άμεσα και αυστηροποιείται το νο-
μικό πλαίσιο για τις καταστροφές και τις κλο-
πές στο δίκτυο.

«Προχωρούμε με ασυμβίβαστη διάθεση
σύγκρουσης με αυτές τις παθογένειες του πα-
ρελθόντος με αξιοκρατία, αξιολόγηση και δια-
φάνεια. Οι πολίτες γνωρίζουν πότε έγιναν βή-
ματα για να πάει το κράτος μας μπροστά, ποια
ήταν αυτά, ποιοι ήταν εκείνοι που τα έκαναν
και ποιοι ήταν εκείνοι που μονίμως φρέναραν
και πρόβαλλαν αντιδράσεις και αντιστάσεις. Το
τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη κάνει απολύ-
τως πιο επιτακτικό το δίλημμα, το διακύβευμα
για το πώς και κυρίως ποιος μπορεί να αντιμε-
τωπίσει την Ελλάδα τού χθες με αξιολόγηση,
αξιοκρατία, με συγκρούσεις κόντρα σε αυτές
τις παθογένειες και τις νοοτροπίες που είδαμε.
Δεν πρέπει να επιτρέψει κανένας μας -είτε εί-
ναι Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΠΑΣΟΚ,
είτε ΚΚΕ- αυτή η τραγωδία να μετατραπεί σε
έναν ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ κοινω-
νίας, Πολιτείας και πολιτικής. Οι λύσεις πρέπει
να είναι πολιτικές», ανέφερε (ΣΚΑΪ) ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Ποιες πρωτοβουλίες παίρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίσπευση
των παρεμβάσεων ώστε να επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος 

σε καθεστώς απόλυτης ασφάλειας για τους επιβάτες

«Η κυβέρνηση δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της...»
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, την ερχόμενη Δευτέρα συνε-

δριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής
για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με αίτημά της προς
τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα, η Νέα Δημοκρατία
ζητεί να κληθούν σε αυτήν οι πρώην υπουργοί Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, Χρήστος Σπίρτζης, Κώστας Καραμανλής,
καθώς και ο νυν υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπε-
τρίτης προκειμένου να ενημερώσουν για την πορεία και
εξέλιξη των έργων της επίμαχης σύμβασης 717 για την
τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση. «Η κυβέρνηση δεν
κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της. Όλοι όσοι ήταν

υπουργοί και μπορούν να συνεισφέρουν με την άποψή
τους για το τι δεν δούλεψε σωστά είτε από την άποψη της
τεχνολογίας, της υποδομής των έργων, είτε από την άπο-
ψη των παθογενειών μέσα στο προσωπικό και στη διοί-
κηση του ΟΣΕ, οφείλουν -χωρίς αμφιβολία- να τοποθε-
τηθούν. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει στέλεχος της
δικής μας κυβέρνησης που δεν θα το κάνει αυτό», σημεί-
ωσε ο κ. Οικονόμου. 

Σε κάθε περίπτωση, αν κάτι πρέπει να κρατήσει κανείς,
μεταξύ άλλων, από τις χθεσινές επισημάνσεις του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, αυτό είναι ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση

δεν θα μπουν στο πεδίο της κομματικής αντιπαράθεσης
για ένα θέμα τόσο κρίσιμο.

«Ο αντίπαλός μας και εδώ είναι το βαθύ κράτος του
αναχρονισμού, το οποίο δυστυχώς στους σιδηροδρό-
μους μας έχει εκδηλωθεί με μεγαλύτερη ένταση ενδε-
χομένως απ’ ό,τι σε άλλους τομείς της Δημόσιας Διοίκη-
σης. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις νησίδες εκείνες
που αντιστέκονται στον εκσυγχρονισμό. Πρέπει να κατα-
πολεμήσουμε -και το λέω ευθέως- και τον δικό μας κα-
κό εαυτό. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία και τη συμπαρά-
ταξη όλων», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Δύο πυλώνες για να μπουν
ξανά τα τρένα στις ράγες

Δύο πυλώνες για να μπουν
ξανά τα τρένα στις ράγες

του Δημήτρη

Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com
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δρα Αντώνη 
Στ. Στυλιανού
Λέκτορας Νομικής

στο Πανεπιστήμιο

Λευκωσίας,

LL.B Law (Bristol),

Ph.D in Law -

International Law

and Human 

Rights (Kent), 

διευθυντής 

Μονάδας

Νομικής Κλινικής 

Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας

Α
πό την εποχή της Ελληνικής Επανάστα-
σης το 1821 μέχρι και σήμερα συνυπάρ-
χουν δύο Ελλάδες. Η μία Ελλάδα είναι

αυτή του ορθολογισμού, του ευρωπαϊσμού, της
σοβαρότητας, της υπευθυνότητας και της συνέ-
πειας. Η Ελλάδα που εμπνέεται από τις ιδέες του
διαφωτισμού. Η άλλη Ελλάδα είναι εκείνη του
ανορθολογισμού, της ανευθυνότητας, της συνω-
μοσίας και του σκοταδισμού. Σε κάθε μεγάλη δη-
μόσια συζήτηση για το μέλλον της χώρας, σε κά-
θε κρίσιμη στιγμή του έθνους, οι δύο κόσμοι, οι
δύο Ελλάδες εμφανίζονται και παλεύουν για την
επικράτησή τους στη δημόσια πολιτική.

Η πιο πρόσφατη τέτοια διαμάχη μεταξύ των
δύο Ελλάδων διεξήχθη κατά την περίοδο της
πανδημίας. Σε αυτήν τη μεγάλη δοκιμασία της
χώρας μας και του κόσμου ολοκλήρου εμφανί-
στηκαν και πάλι οι δύο κόσμοι. Από τη μία πλευρά
ο κόσμος του ορθολογισμού για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας με τα σύγχρονα μέσα της επι-
στήμης και της τεχνολογίας, με τους εμβολια-

σμούς και τις προφυλάξεις. Από την άλλη πλευρά
ο κόσμος του ανορθολογισμού, της άρνησης της
επιστήμης και των εμβολίων και η προβολή της
συνωμοσιολογίας και του σκοταδισμού. Στην πε-
ρίπτωση της πανδημίας φάνηκε να κερδίζει η
πλευρά του ορθολογισμού, χωρίς όμως να κυ-
ριαρχεί οριστικά. Η διαπάλη συνεχίζεται και θα
μπορούσε να συνοψιστεί στη ρήση του Γέρου του
Μοριά ότι «αυτός ο τόπος ούτε φτιάχνεται ούτε
χαλιέται», εννοώντας ότι δεν μπορούν να κυριαρ-
χήσουν οριστικά ούτε οι δυνάμεις της προόδου
αλλά ούτε και οι δυνάμεις της οπισθοδρόμησης.

Σήμερα, αν αναλογιστούμε τα βαθύτερα αίτια
της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη, όπως και άλ-
λων ανάλογων στο παρελθόν, μπορούμε να δια-
κρίνουμε ότι οι δυνάμεις της οπισθοδρόμησης,
του ανορθολογισμού και της ανευθυνότητας κα-
τόρθωσαν στην περίπτωση των σιδηροδρόμων να

κυριαρχήσουν σε ολόκληρη τη μεταπολεμική
περίοδο μέχρι και σήμερα. Αυτές οι δυνάμεις εμ-
πόδισαν τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση
του σιδηροδρομικού δικτύου και στηρίχθηκαν σε
επιμέρους συμφέροντα, αγνοώντας το γενικό
συμφέρον της χώρας. Προφανώς θα αναζητη-
θούν οι ευθύνες στα πρόσωπα που είναι φορείς
του αναχρονισμού, της ανευθυνότητας, της αδια-
φορίας και της ασυνέπειας.

Το ζήτημα είναι πώς η Ελλάδα του ορθολογι-
σμού, του εκσυγχρονισμού και της σοβαρότητας
θα κυριαρχήσει οριστικά, θα ενδυναμωθεί και να
αφήσει πίσω την καθήλωση και την ακινησία. Η
σημερινή φιλελεύθερη παράταξη που κυβερνά
πρέπει να ξεπεράσει τις δυνάμεις του αναχρονι-
σμού και τα επιμέρους κατακερματισμένα συμ-
φέροντα, όπως έχει κάνει σε πολλούς άλλους το-
μείς, και να συμβάλει στην οριστική κυριαρχία
των δυνάμεων του ορθολογισμού και του εκσυγ-
χρονισμού, ώστε η χώρα μας να γίνει οριστικά μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.

Οι δύο Ελλάδες

του

Ναπολέοντα 
Μαραβέγια

Καθηγητής Σχολής 

Οικονομικών

και Πολιτικών

Επιστημών στο ΕΚΠΑ,

πρώην 

αντιπρύτανης, 

πρώην υπουργός

Η ανάγκη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Ο
ι διαδικασίες που αφορούν τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό,
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο απο-

τελούν πράξεις εκ των ων ουκ άνευ για την αντι-
μετώπιση σημαντικών προκλήσεων που η αν-
θρωπότητα έχει να αντιμετωπίσει και αφορούν,
μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της ενεργειακής
ασφάλειας, την απρόσκοπτη πρόσβαση στην
ενέργεια και τις διαδικασίες της πράσινης μετά-
βασης. Τονίζεται εξ υπαρχής ότι σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης η ενεργειακή απόδοση αποτε-
λεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της
Ενεργειακής Ένωσης που περιλαμβάνει την αει-
φόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια για
όλους τους καταναλωτές, ιδιώτες και επιχειρή-
σεις, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικές διαστάσεις που αφορούν την Ενερ-
γειακή Ένωση και αποτελούν αναπόσπαστο κομ-
μάτι της διαδικασίας της ενεργειακής απόδοσης
αναφέρονται στην ασφάλεια, εμπιστοσύνη και
αλληλεγγύη, την απόλυτα ολοκληρωμένη, δια-
συνδεδεμένη και λειτουργική εσωτερική αγορά
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση καθ’ εαυτήν
που θα μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση από
τρίτους, θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων και θα
οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη,
στην πλήρη συμπερίληψη πολιτικών που αφο-
ρούν την κλιματική αλλαγή και τις διαδικασίες,
την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, και τη
σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της αν-
ταγωνιστικότητας στους τομείς της ενέργειας και
των διαδικασιών της ενεργειακής απόδοσης.

Για σκοπούς πλήρους αντίληψης του υπό ανα-
φορά θέματος και της προώθησης της ενεργει-
ακής απόδοσης ειδικότερα και γενικότερα της
Ενεργειακής Ένωσης της Ευρώπης χρειάζονται

επενδύσεις που αποτελούν προφανώς τον πλέον
ενδεδειγμένο τρόπο ελαχιστοποίησης του ευρύ-
τερου κόστους σε συνάρτηση με τους στόχους και
σκοπούς των πολιτικών που αφορούν τα πιο πάνω
θέματα. Τέτοιου είδους επενδύσεις και στρατηγι-
κές προώθησης των στόχων και σκοπών της πο-
λιτικής ενέργειας δημιουργούν τις συνθήκες
εκείνες που μπορούν να διασφαλίσουν την αύξη-
ση της ασφάλειας προσφοράς ενέργειας, την αύ-
ξηση της ανταγωνιστικότητας σε όλο το εύρος του
τομέα της βιομηχανίας αλλά και των θεμάτων που
αφορούν την οικιακή κατανάλωση, τη μείωση των
εκπομπών ρύπων και την αύξηση της περιβαλ-

λοντικής βιωσιμότητας που συνδέεται άρρηκτα
με τις διαδικασίες της πράσινης μετάβασης και
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ειδικά στον τομέα της
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας,
εκτιμάται ότι το 75% των κτιρίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση θεωρείται ως μη ενεργειακά αποδοτικό
και αυτό συμβάλλει, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο
ένα τρίτο των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του
άνθρακα της Ένωσης. Σε συνάρτηση με τις εκ-
πομπές ρύπων από τους διάφορους τομείς της
βιομηχανίας, των μεταφορών κοκ, αντιλαμβανό-
μαστε την ουσιαστική σημασία της βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης και εκπλήρωση των στό-
χων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα και επί παραδείγματι, όσον αφορά τα
λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές, υπάρχουν
τεράστιες προοπτικές βελτίωσης των υφισταμέ-
νων δομών, υποδομών και πολιτικών που περιλαμ-
βάνουν τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας
και ειδικότερα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
υδρογόνου και άλλων καινοτόμων πηγών ενέργει-
ας, φιλικών προς το περιβάλλον και σε εναρμόνιση
με τους ευρύτερους στόχους και σκοπούς της
πράσινης μετάβασης. Τα λιμάνια μπορούν να κατα-
στούν πρωτοπόρα στη βελτίωση της ενεργειακής
τους απόδοσης και της συμβολής τους στη μείωση
των ρύπων, ως επίσης και κατ’ επέκταση το κάθε
κτίριο και η καθεμία βιομηχανία. Οι δράσεις πρέ-
πει να είναι στοχευμένες με μετρήσιμα κριτήρια
και χαρακτηριστικά και οι πολιτικές προφανώς να
υποδηλώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα της κάθε
πράξης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να απεξαρτη-
τοποιηθούμε από τις ενεργοβόρες πρακτικές του
παρελθόντος και του παρόντος και να οδηγηθούμε
στην Ευρώπη του μέλλοντος.
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Η
τραγωδία των Τεμπών απογύ-
μνωσε τις παθογένειες, τις
στρεβλώσεις και τα σκοτεινά

σημεία της χώρας από τον επικοινω-
νιακό τους μανδύα. Μια από τις πιο σο-
καριστικές αλήθειες με τις οποίες ήρ-
θαμε αντιμέτωποι είναι η ηθική εξα-
χρείωση της πολιτικής, με βάση την
οποία όλα θυσιάζονται στον βωμό της
επικοινωνίας.

Από πού να ξεκινήσει κανείς; 

Από τη συστηματική απαξίωση των
εργαζομένων γιατί αποδομούσαν το
αφήγημα της «κυβερνητικής αριστείας»; 

Από την «οργισμένη» ρητορεία του
υπουργού Μεταφορών που μας έλεγε
ότι όσοι αμφισβητούν την ασφάλεια του

σιδηροδρόμου θα
έπρεπε να ντρέ-
πονται;

Από τα σκονάκια
που καθοδηγούν
τους υπουργούς να
χρησιμοποιήσουν
το ανθρώπινο δρά-
μα σαν ασπίδα απέ-
ναντι σε όσους διε-
ρευνούν τις ευθύ-
νες τους;

Ή μήπως από την
πρόσφατη παραδο-
χή υπουργού ότι η
κυβέρνηση μάλλον
γνώριζε για τα προ-
βλήματα στα τρένα

αλλά «τι να έκανε ο υπουργός; Να έλεγε
ότι τα τρένα έχουν πρόβλημα; Τότε δεν
θα έμπαινε κανείς σε τρένο». 

Μια εικόνα ηθικής παρακμής όπου
ακόμα και η ανθρώπινη ζωή αντιμετωπί-
ζεται σαν επικοινωνιακό εργαλείο. 

Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτή είναι η
ηθική υπόσταση της πολιτικής στη χώρα
μας. Αρνούμαι να αποδεχθώ ότι αυτό
αποτελεί μια νέα πραγματικότητα. Κάτι
τέτοιο θα αποτελούσε ντροπή για τη χώ-
ρα και το πολιτικό σύστημα.

Όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη για να
επιστρέψει η ηθική στην πολιτική. Μια
ηθική που θα επιβάλει ως επίκεντρο της
πολιτικής δράσης τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του.

Να επιστρέψει 
η ηθική 
στην πολιτική 

του

Μιχάλη 
Καρχιμάκη

Πρ. υπουργός,
μέλος ΚΠΕ 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
υποψήφιος 
βουλευτής στη
Β2’ Αθήνας - 
Δυτικός Τομέας

Και έζησαν αυτοί καλά… κι εμείς καλύτερα 

Α
υτός θα μπορούσε να ήταν ο τίτ-
λος στις καινούργιες, παραμυ-
θένιες ανακοινώσεις της απερ-

χόμενης δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας
Κεχαγιά.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρ-
χή, όμως.

Είχαμε καιρό να ακούσουμε καινούρ-
γιο παραμύθι με αριθμούς στον τίτλο.
Μετά λοιπόν τα «101 σκυλιά της Δαλμα-
τίας», τον «Αλή Μπαμπά και τους 40
κλέφτες», έρχεται να προστεθεί και τα
«140+ έργα και παρεμβάσεις που υλο-
ποιεί ο Δήμος Πεντέλης».

Κρυπτόμενη και παραβαίνοντας τον
νόμο που ορίζει ρητώς ειδική συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για
ΔΗΜΟΣΙΟ απολογισμό της απερχόμε-
νης δημάρχου ανά έτος, προτίμησε να
κάνει μια ιδιωτική φιέστα, παρουσιά-
ζοντας χρηματοδοτήσεις για έργα της
προηγούμενης διοίκησης ως
δικά της (μεταφορά πυλώ-
νων, παιδικές χαρές, ασφαλ-
τοστρώσεις, αποχέτευση
Καλλιθέας, δημιουργία
Μουσείου Μαρμάρου) και
πολλά άλλα, αραδιάζοντας
αμέτρητα ψέματα για αποχέ-
τευση στην Νταού Πεντέλης,
όταν καλά καλά δεν μαζεύει
ούτε τα σκουπίδια, για ανα-
βάθμιση της Πτέρυγας
Μπόμπολα, όταν πριν από
δύο μήνες το Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο κέρδισε τα
ασφαλιστικά μέτρα και πήρε πίσω τον
χώρο που του ανήκει για να λειτουρ-
γήσει εκ νέου ως νοσοκομείο, φτιά-
χνοντας γήπεδο στη Νέα Πεντέλη,
όταν τέσσερα χρόνια δεν έχει ασχολη-
θεί καθόλου και έρχεται πέντε μήνες
πριν από τις εκλογές για να υφαρπάξει
την ψήφο του Νεοπεντελικού, ανακα-
τασκευάζει το Μεγάρο Δουκίσσης
Πλακεντίας, όταν ΗΔΗ τα Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Δημοσίου (ΕΤΑΔ)
έχουν λάβει ΑΡΝΗΤΙΚΗ απάντηση από
τον Δήμο Πεντέλης για την παραχώρη-
σή του με μηνιαίο τίμημα 6.000 ευρώ
και προέβησαν στην αλλαγή κλειδιών
και στην πρώτη επινοικίασή του σε
εταιρεία γυρισμάτων ταινιών, φτιά-
χνοντας υπόγειο πάρκινγκ στην πλα-
τεία της Νέας Πεντέλης όπου η μελέτη
ΜΟΝΟ θα κοστίσει 1.100.000 ευρώ,
φανταστείτε το έργο πόσο, παρόλο που

οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι δεν το
θέλουν, γιατί η πλατεία θα παραμείνει
κλειστή για τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Και έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα
και το «δάκρυ» του Μανώλη Γραφάκου
που με στόμφο έλεγε πόσο πάλεψε για
να πείσει τη Δήμητρα Κεχαγιά να κατέ-
βει για δήμαρχος αλλά και πως είναι
καλύτερη δήμαρχος και από εκείνον.
Σε αυτό βέβαια συμφωνούμε, εκείνος
χρέωσε τον Δήμο Πεντέλης με
14.000.000 ευρώ ενώ η εκλεκτή του
μόνο 3.000.000 ευρώ (αν υπολογίσεις
τα ΠΟΕ 1.800.000 ευρώ, την αύξηση
στα ανταποδοτικά του δήμου για τα δη-
μοτικά τέλη λόγω της ιδιωτικής εται-
ρείας κοντά στο 1.200.000 ευρώ), τότε
σίγουρα είναι καλύτερη από εκείνον,
όμως ξεχνάνε πως οι απευθείας ανα-
θέσεις σε «εκλεκτούς», οι μελέτες και
η εύρεση εργασίας σε υποψήφιους

του συνδυασμού τους βγαί-
νουν από την τσέπη των συμ-
πολιτών μας.

Όμως οι παραμυθένιες τους
ανακοινώσεις δεν έχουν τελει-
ωμό, ανακοίνωσαν πως παρα-
χωρεί το Μετοχικό Ταμείο
Στρατού την έκταση των ραν-
τάρ στην κορυφή του Πεντελι-
κού με 5.000 ευρώ τον χρόνο
και βέβαια ο Δήμος Πεντέλης
θα κάνει ΜΕΛΕΤΗ 75.000 ευ-
ρώ για να δημιουργήσουν χώ-
ρο θέας για τους δημότες μας.

Εδώ τα πράγματα έχουν ως
εξής: Πρώτοι εμείς, πριν από δύο μήνες
στο δημοτικό συμβούλιο, ρωτήσαμε τι
σχεδιάζουν να κάνουν με την παραχώ-
ρηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού,
δεν λάβαμε καμία απάντηση, προφανώς
φοβούμενοι πως θα τους χαλάσουμε τα
σχέδια. Όμως επειδή ούτε καλοί στην
αντιγραφή δεν είναι, στο δικό μας προ-
εκλογικό πρόγραμμα μιλάγαμε για τον
συγκεκριμένο χώρο, για δημιουργία κα-
ταφυγίου, όπως στην Πάρνηθα, χώρου
αναψυχής και πολιτιστικής επιμόρφω-
σης για τα ιστορικά αξιοθέατα του Πεν-
τελικού Όρους.

Έρχεται λοιπόν σήμερα η απερχόμενη
δήμαρχος και μιλάει για χώρο θέας, χω-
ρίς να αναφέρει ΚΑΘΟΛΟΥ για την
ασφαλή πρόσβαση των πολιτών της Ατ-
τικής προς τον συγκεκριμένο χώρο και
με σύμμαχο τον πρόεδρο του ΣΠΑΠ και
αντιδήμαρχο του Δήμου Πεντέλης

Βλάσση Σιώμο, για να μην αποχωρήσει
και εκείνος από τον συνδυασμό της, τον
βάζει να ψηφίσει το διοικητικό συμβού-
λιο του ΣΠΑΠ τις μελέτες για το Πεντελι-
κό Όρος, εξαιρώντας τον Δήμο Κηφι-
σιάς και τον Δήμο Διονύσου, καθώς αυ-
τή ήταν η αρχική συμφωνία.

Εμείς στα τέσσερα αυτά χρόνια που οι
συμπολίτες μας επέλεξαν με την ψήφο
τους να μας τοποθετήσουν στα έδρανα
του δημοτικού συμβουλίου, επιλέξαμε
να λέμε την αλήθεια και να προστα-
τεύουμε τα συμφέροντά τους, αυτό κά-
νουμε και τώρα με την ανακοίνωσή μας.

Ο πραγματικός λόγος που ο ΣΠΑΠ
ψηφίζει τις μελέτες για το Πεντελικό
Όρος είναι πως μετά την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας ότι τα θέ-
ματα θα περνάνε από τα Δημοτικά Συμ-
βούλια και όχι από τις οικονομικές επι-
τροπές, ΔΕΝ θα μπορούσαν να τις εγ-
κρίνουν, γιατί πλέον οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι της διοίκησης είναι μετρημένοι
στα δάχτυλα του ενός χεριού, έτσι ο κύ-
ριος Σιώμος θα τις εγκρίνει και μετά θα
συμβούν οι «συμπτώσεις».

Εμείς καλούμε τους υπόλοιπους συν-
δυασμούς σε σύσκεψη για να αποφασί-
σουμε την αποχώρηση του Δήμου Πεν-
τέλης από τον ΣΠΑΠ, έχει ξαναγίνει με
άλλο σύνδεσμο αυτό, για να γλιτώσει ο
δήμος μας τα χειρότερα.

Τα πράγματα πλέον είναι πολύ σοβα-
ρά, ο Δήμος Πεντέλης καταστρέφεται
και είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα να
σταματήσουμε τα σχέδιά τους, είναι η
ώρα που πρέπει να ενημερώσουμε τους
συμπολίτες μας για το πόσο σημαντική
είναι η ψήφος τους στις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές, είναι η ώρα που η
τύχη του αγαπημένου μας δήμου είναι
στα χέρια τους, πρέπει να ψηφίσουν αν-
θρώπους που πραγματικά αγαπάνε τον
δήμο, που αναζητούν την καλύτερη ποι-
ότητα ζωής των συμπολιτών τους και όχι
τα φαραωνικά έργα, τις μελέτες και τις
απευθείας αναθέσεις.

ΥΓ.: Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με
τη «σύμπτωση» πως στον διαγωνισμό
για το κυλικείο του Λυκείου Νέας Πεν-
τέλης δεν εμφανίστηκε κανείς, εκτός
από έναν εντεταλμένο της διοίκησης και
τοπικό σύμβουλο της Νέας Πεντέλης,
που τελικά πήρε τον διαγωνισμό.

Έχουμε συνηθίσει πια αυτές τις συμ-
πτώσεις που παράνομες μπορεί να μην
είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι ηθικές.

του

Λευτέρη 
Κοντουλάκου

Επικεφαλής
«Μπροστά Μαζί», 
δημοτικός 
σύμβουλος 
Πεντέλης 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη

Σ
οβαρό χαρακτηρίζεται το θερμό
επεισόδιο που σημειώθηκε την
Τρίτη πάνω από τη Μαύρη Θά-
λασσα σε διεθνή εναέριο χώρο,

όπου ρωσικό Su-27 επιχείρησε να παρεμ-
ποδίσει και να βγάλει εκτός πορείας -σύμ-
φωνα με αμερικανικές πηγές- ένα μη
επανδρωμένο αμερικανικό αεροσκάφος
ΜQ-9 Reaper.

Όπως τόνισε Αμερικανός αξιωματούχος
Άμυνας, το επεισόδιο έλαβε χώρα σε διε-
θνή εναέριο χώρο, με δύο ρωσικά μαχητι-

κά να παρεμποδίζουν την πτήση του μη
επανδρωμένου αμερικανικού αεροσκά-
φους, το οποίο στη συνέχεια κατέρριψαν. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζέιμς Χέκερ,
πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας των
ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Αφρική, προ-
έκυψε συντριβή και πλήρης απώλεια του
drone για τις ΗΠΑ, αλλά από αμερικανικά
μαχητικά, σε περιοχή δυτικά της Κριμαίας.
Αυτό συνέβη προκειμένου να μην πέσει
στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων κανένα
στοιχείο από όσα κατέγραφε στην πτήση

του το MQ-9. Μάλιστα, οι ΗΠΑ χαρακτηρί-
ζουν επισήμως, διά του αξιωματούχου του
Πενταγώνου, «επικίνδυνη» και «μη επαγ-
γελματική» την επιθετική κίνηση από τους
Ρώσους.

«Στις 7.03 πμ, ένα από τα ρωσικά αερο-
σκάφη Su-27 χτύπησε τον έλικα του MQ-9,
αναγκάζοντας τις δυνάμεις των ΗΠΑ να κα-
ταρρίψουν το MQ-9 σε διεθνή ύδατα. Αρ-
κετές φορές πριν από τη σύγκρουση, τα
Su-27 έριξαν καύσιμα και πέταξαν μπρο-
στά από το MQ-9 με απερίσκεπτο, περιβαλ-

λοντικά ακατάλληλο και αντιεπαγγελματι-
κό τρόπο. Αυτό το περιστατικό καταδει-
κνύει επικινδυνότητα και αντιεπαγγελματι-
σμό», δήλωσε ο πτέραρχος Τζέιμς Χέκερ
σε ανακοίνωσή του, με τις ΗΠΑ να ξεκαθα-
ρίζουν ότι μαζί με τους συμμάχους θα συ-
νεχίσουν τις ασκήσεις πάνω από την περιο-
χή της Μαύρης Θάλασσας.

Άμεση ήταν η ενημέρωση του Αμερικα-
νού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μέ-
χρι αργά το βράδυ δεν είχε προβεί σε κά-
ποιο σχόλιο. 

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη,
τη Ρωσία και την Ουκρανία για την παράταση στη συμφωνία-
ορόσημο που επιτρέπει στην Ουκρανία να εξάγει σιτηρά από τα
λιμάνια της στη Μαύρη Θάλασσα. Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε
ότι παρατάθηκε για 60 μέρες, αν και το Κίεβο δήλωσε ότι εμμέ-
νει σε μια παράταση 120 ημερών, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη και η
Τουρκία δήλωσαν ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, χωρίς
όμως να δώσουν χρονοδιάγραμμα.

Η Μόσχα άφησε να εννοηθεί ότι θα επιτρέψει την ανανέωση
της συμφωνίας αλλά για το ήμισυ της περιόδου της προηγούμε-
νης παράτασης, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη δεσμεύτηκαν ότι θα κα-
ταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι η
συμφωνία θα παραμείνει ακέραιη.

«Πράγματι η συμφωνία παρατάθηκε, συμφωνήθηκε ότι πα-
ρατείνεται για 60 μέρες», δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτε-
ρικών Αλεξάντερ Γκρούσκο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδή-

σεων TASS. Η Ρωσία έχει καταγγείλει ότι, παρόλο που η Δύση
δεν έχει στοχοποιήσει απευθείας τις εξαγωγές των γεωργικών
της προϊόντων, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις πληρω-
μές, στις μεταφορές και στις εταιρείες ασφάλισης την εμποδί-
ζουν να εξάγει τα δικά της σιτηρά και λιπάσματα.

«Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν όπως είχε συμφωνηθεί, αλ-
λά οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με όλες τις πλευρές», δήλωσε
μέσω email στο Reuters εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπι-
στικών υποθέσεων του ΟΗΕ, επικεφαλής του οποίου είναι ο
Μάρτιν Γκρίφιθς. Ο Γκρίφιθς και η Ρεμπέκα Γκρίσπαν, γενική
γραμματέας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπό-
ριο και την Ανάπτυξη, συναντήθηκαν με τον Ρώσο υφυπουργό
Εξωτερικών Σεργκέι Βερσίνιν στη Γενεύη, όπου εκείνος πρότει-
νε την ανανέωση της συμφωνίας για 60 μέρες. Η συμφωνία, που
είχε ανανεωθεί για 120 μέρες τον περασμένο Νοέμβριο, ισχύει
μέχρι τις 18 Μαρτίου.

Στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό, η Σερβία δέχεται μια
άνευ προηγουμένου πίεση ώστε να επιβάλει κυρώσεις στη Ρω-
σία, όπως είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών. Η Σερβία έχει επανειλημμένως καταδικάσει τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα διεθνή
φόρουμ, αλλά έχει αντισταθεί στις δυτικές πιέσεις για την επι-
βολή κυρώσεων. Η Ρωσία, ένας παραδοσιακά σλαβικός και ορ-
θόδοξος χριστιανός σύμμαχος, έχει υποστηρίξει το Βελιγράδι
στην αντίθεσή του στην ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου το 2008
-της πρώην σερβικής, με κυρίαρχο αλβανικό πληθυσμό, νότιας
επαρχίας- και το φιλορωσικό αίσθημα στη Σερβία είναι υψηλό.

Η Σερβία είναι απολύτως εξαρτημένη από τις εισαγωγές φυ-
σικού αερίου από τη Ρωσία, παρότι έχει ξεκινήσει να επεκτείνει
τις ενεργειακές προμήθειές της. Διατηρεί επίσης τη στρατιωτική
συνεργασία με τη Ρωσία, η οποία ανεστάλη μετά την εισβολή
των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία πριν από έναν χρόνο.

H Μόσχα αλλάζει πλεύση και κορυφώνει τον «πόλεμο» των ουκρανικών σιτηρών 

Οι Ρώσοι «έριξαν» αμερικανικό drone 

Θερμό επεισόδιο 
στον διεθνή εναέριο χώρο
της Μαύρης Θάλασσας
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Η σταθμάρχης Νέων Πόρων απέτρεψε μια
μεγαλύτερη τραγωδία στα Τέμπη, καθώς
έδωσε προτεραιότητα στο εμπορικό τρένο
που συγκρούστηκε με το Intercity 62 και όχι
στον προαστιακό, όπου επέβαιναν δεκάδες
άνθρωποι.

Η σταθμάρχης, 13 μέρες μετά την τραγωδία,

προσπαθεί να συνέλθει από τα όσα βίωσε
εκείνο το βράδυ. Είχε πιάσει δουλειά περίπου
τρεις μήνες πριν από το τραγικό δυστύχημα,
όπως είπαν στο Star όσοι τη γνωρίζουν. Έγινε
πρόσφατα μητέρα, ενώ έκανε την εκπαίδευσή
της όσο ήταν ακόμη έγκυος. Όπως λένε άν-
θρωποι από το περιβάλλον της, λίγες μέρες

μετά την τραγωδία η σταθμάρχης Νέων Πό-
ρων φέρεται να έλεγε: «Είχα Άγιο, ο Θεός με
φώτισε και δεν έστειλα τον προαστιακό».

Η γυναίκα είναι κάτω των 30 ετών, όμως
παρά το νεαρό της ηλικίας της η σοβαρότητα
και τα αντανακλαστικά της το μοιραίο βράδυ
δεν είχαν καμία σχέση με εκείνα του 59χρο-

νου σταθμάρχη. Η ψυχολογική της κατάσταση
είναι άσχημη και ακόμη προσπαθεί να συνει-
δητοποιήσει τι έχει συμβεί και να συνέλθει.
Όπως είπε ο πεθερός της σταθμάρχου, η νύφη
του είναι αγχωμένη και φοβισμένη, ενώ όσοι
ρωτούν την πεθερά της τους απαντά: «Τι ψυ-
χολογία να έχει... Είναι ακόμα σοκαρισμένη».

Σταθμάρχης Νέων Πόρων: «Ο Θεός με φώτισε και δεν έστειλα τον προαστιακό»

«Δεν θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να καώ»
Σ

υγκλονίζει η ιστορία ενός 7χρονου αγοριού το
οποίο βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του στα βα-
γόνια του μοιραίου Intercity 62. Πατέρας και γιος
επέστρεφαν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, κα-

θώς ο 7χρονος είχε ταξιδέψει προκειμένου να λάβει τη θε-
ραπεία για τον καρκίνο στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παί-
δων «Ελπίδα» Αγίας Σοφίας. «Ο μικρός μου έχει καρκίνο.
Από το νοσοκομείο γυρνούσαμε, από το “Ελπίδα” από κάτω,

είχαμε κάνει κάτι εξετάσεις. Και γυρνούσα-
με με το τρένο εκείνη τη μέρα. Γενικά ήμα-
σταν από τους τυχερούς, αλλά δεν μπορού-
με να χαρούμε, τόσα παιδιά φύγανε», δήλω-
σε ο πατέρας του παιδιού που κατάφερε να
βγει σχεδόν αλώβητο μέσα από το στραπα-
τσαρισμένο βαγόνι του τρένου.

«Θαύμα ήταν. Σκίστηκε η λαμαρίνα σε
ένα σημείο εκεί στο βαγόνι τους. Βγήκαν
από μια τρύπα, βοήθησαν και κάτι παιδιά

που ήταν μαζί στην ίδια την καμπίνα και μπόρεσαν και βγή-
καν. Βγήκαν από τους πρώτους για αυτό βγήκαν λιγότερο
τραυματισμένοι. Είχε κάτι μώλωπες στον αυχένα, λίγο κά-
τω από το ματάκι του, στη μέση του είχε λίγο, στην κοιλιά
του, είχε κάτι μώλωπες», είχε ο πατέρας του 7χρονου, ο
οποίος εξήγησε ακόμη ότι το μεγαλύτερο τραύμα είναι
εκείνο που χαράχτηκε στην ψυχή του: «Κάποιες στιγμές
και αυτό το λέει, το αναφέρει ότι δεν ήθελε να πεθάνει, δεν
ήθελε να καεί. Του έχει μείνει». Ο μικρός μαχητής της
ζωής, που στάθηκε τυχερός στα Τέμπη, θα συνεχίσει να δί-
νει τον δικό του αγώνα...

Την Παρασκευή στον ανακριτή 
οι τρεις σιδηροδρομικοί

Την πόρτα του ειδικού εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐ-
μη αναμένεται να περάσουν οι τρεις σιδηροδρομικοί υπάλ-
ληλοι σε βάρος των οποίων έχει συνταχθεί βαρύτατη ποινι-
κή δικογραφία για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο λόγος για τον ελεγκτή του ΟΣΕ και τους δύο ακόμη
σταθμάρχες που εκτελούσαν υπηρεσία πριν από τον
59χρονο ήδη προφυλακισμένο και οι οποίοι έφυγαν από
την υπηρεσία τους νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Κατά
πληροφορίες και οι τρεις -μέσω των συνηγόρων τους- εν-
δέχεται να ζητήσουν επιπλέον χρόνο για να προετοιμά-
σουν τις απολογίες τους, με τον ελεγκτή του ΟΣΕ να βρί-
σκεται σε δυσμενέστερη θέση λόγω της αναρρωτικής
άδειας που πήρε με... δόλια -όπως έδειξε η έρευνα του
υπουργείου Υγείας- μέσα προκειμένου να μην μπει στο
κάδρο των ευθυνών. Αυτό παρότι γνώριζε και ότι είχε συμ-

βεί σιδηροδρομικό δυστύχημα στον τομέα ευθύνης του
και ότι είχε ορίσει σταθμάρχη τον 59χρονο που στερούνταν
εμπειριών, ενδεχομένως και γνώσεων για να ανταπεξέλ-
θει σε ένα τόσο κρίσιμο πόστο.

Ο επιθεωρητής κυκλοφορίας διώκεται ποινικά για δια-
τάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, αδίκημα που τι-

μωρείται σε βαθμό κακουργήματος με ποινές από 10 χρό-
νια έως ισόβια. Επίσης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για αν-
θρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή, τόσες όσοι και οι
νεκροί της τραγωδίας, και σωματικές βλάβες με τον ίδιο
ποινικό χαρακτηρισμό, τόσες όσοι και οι τραυματίες. Όσον
αφορά τους δύο σταθμάρχες, αντιμετωπίζουν τις ίδιες βα-
ριές κατηγορίες με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, οι οποί-
ες είχαν αποδοθεί και στον 59χρονο, προφυλακισμένο σή-
μερα, συνάδελφό τους με τον οποίο θα έπρεπε να παρα-
μείνουν για μία ώρα από την έναρξη της βάρδιας του (δη-
λαδή μέχρι τις 23.00 το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου) και
δεν το έκαναν. Μετά την απολογία τους ενώπιον του ειδι-
κού εφέτη ανακριτή θα αποφασιστεί από κοινό με τον ει-
σαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση η περαιτέρω ποινική
τους μεταχείριση. 

Γράφει  
ο Κώστας 

Παπαδόπουλος

papadkos@gmail.com

Ραγίζει καρδιές η ιστορία ενός 7χρονου
παιδιού με καρκίνο που βγήκε σώο 

από τις λαμαρίνες του μοιραίου τρένου
έπειτα από θεραπεία στην Ογκολογική 

Μονάδα Παίδων «Ελπίδα» 
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Σ
ταδιακά, σε πέντε φάσεις, θα ξεκινήσει να
λειτουργεί ξανά ο σιδηρόδρομος, αφού
πρώτα ολοκληρωθεί η επιθεώρηση του
δικτύου. Ειδικές μηχανές θα καθαρίσουν

από φερτά υλικά, σκουριά και καθιζήσεις το δίκτυο,
διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις πε-
ρίπου ημέρες.

Στις 22 Μαρτίου θα σφυρίξουν πάλι τα τρένα όπως
ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γερα-

πετρίτης, αρμόδιος για θέματα
Υποδομών και Μεταφορών, με
όρους μέγιστης ασφάλειας.

Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσουν
τα δρομολόγια στο προαστιακό
δίκτυο Πειραιάς - Αθήνα - ΣΚΑ -

Αεροδρόμιο, Κάντζα - Λιόσια και
ο προαστιακός Αθήνα - Οινόη -
Χαλκίδα. Παράλληλα θα εκκινή-

σουν τοπικά δρομολόγια στο υπεραστικό δίκτυο της
Θεσσαλονίκης, στον Προαστιακό Πάτρας, στο τουρι-
στικό τμήμα του σιδηροδρόμου Διακοφτό - Καλά-
βρυτα, Ολυμπία - Πύργος - Κατάκολο μαζί με τα εμ-
πορευματικά από Θεσσαλονίκη προς Ειδωμένη και
Προμαχώνα και Θριάσιο - Θεσσαλονίκη με ένα ή
δύο ζεύγη ανά κατεύθυνση.

Την 1η Απριλίου στις ράγες και πάλι
η Intercity στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Στις 27 Μαρτίου ξεκινά ο προαστιακός Αθήνα -
ΣΚΑ - Κόρινθος - Κιάτο - Αίγιο, ενώ την 1η Απριλί-
ου θα επανεκκινήσει η Intercity στο τμήμα Αθήνα -
Θεσσαλονίκη με ένα πρωινό ζεύγος, ο προαστια-
κός Θεσσαλονίκη - Λάρισα, το τμήμα Παλαιοφάρ-
σαλος - Καλαμπάκα, το Λάρισα - Βόλος και το Λα-
μία - Στυλίδα. Στις 6 Απριλίου πιθανότατα να προ-
στεθεί ακόμη ένα ζεύγος με την Intercity στο Αθή-
να - Θεσσαλονίκη και στα εμπορευματικά του
Θριασίου - Θεσσαλονίκης, εφόσον αξιολογηθούν
οι συνθήκες. Και τέλος, στις 11 Απριλίου θα προ-
στεθούν επιπλέον δρομολόγια.

Έως την τεχνολογική αναβάθμιση του δι-
κτύου, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σε-
πτεμβρίου, θα παραμείνουν 5 σταθμοί κλειστοί,
όλοι οι ανοιχτοί σταθμοί θα στελεχωθούν με δύο
σταθμάρχες ενώ τα δρομολόγια θα γίνονται με
μειωμένες ταχύτητες στα τμήματα που δεν κα-
λύπτονται από σηματοδότηση. Για τους προ-
αστιακούς και εμπορευματικούς συρμούς η τα-
χύτητα ορίζεται στα 80 χλμ, ενώ στα 100 χλμ ορί-
ζεται για τις επιβατικές αμαξοστοιχίες.

Στους προαστιακούς συρμούς θα εκτελούνται τα

δρομολόγια με δύο μηχανοδηγούς και με έναν συ-
νοδό, ενώ στις Intercity στο τμήμα Αθήνα - Θεσσα-
λονίκη θα υπάρχουν τρεις συνοδοί από δύο που
υπήρχαν σήμερα. Παράλληλα, δημιουργείται υπη-
ρεσία εσωτερικού ελέγχου στον ΟΣΕ και στη
Hellenic Train.

Προσλήψεις προσωπικού 
στον ΟΣΕ

Προβλέπονται μηχανισμοί επίλυσης
προβλημάτων, όπως η σταδιακή εγκατά-
σταση από τη Hellenic Train καταγραφικού στις
αμαξοστοιχίες με δυνατότητα καταγραφής επικοι-
νωνιών καμπίνας μεταξύ των μηχανοδηγών και του
προσωπικού κυκλοφορίας του ΟΣΕ.

Προβλέπεται η δημιουργία Technical Help
Desk με σκοπό την ανταλλαγή τεχνικών πληροφο-
ριών μεταξύ των μηχανοδηγών και της τεχνικής
βάσης για την άμεση επίλυση τεχνικών προβλη-

μάτων κατά την πορεία ενός συρμού. Η κυβέρνη-
ση προχωρά με ταχείς ρυθμούς και στην πρόσλη-
ψη προσωπικού στον ΟΣΕ από τον διαγωνισμό του
2022 που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, ενώ θα κα-

λυφθεί και ο προγραμματισμός προσλήψε-
ων 2023 για κρίσιμους τομείς συντήρη-

σης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης
και ηλεκτροκίνησης, καθώς και τεχνι-
κού προσωπικού. 

Στον τομέα των υποδομών θα υπάρξει
αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

ολοκλήρωσης των έργων σηματοδότησης και
τηλεδιοίκησης του κύριου άξονα. 

Θα προκηρυχθεί άμεσα διαγωνισμός για την ανά-
ταξη και συντήρηση των σηράγγων, ενώ σύντομα θα
λειτουργήσει και το σύστημα GSMR, το σύστημα,
δηλαδή, ασφαλούς ενδοεπικοινωνιακής ζώνης.
Αναφορικά με τις δολιοφθορές που παρατηρούνται
στο δίκτυο, η κυβέρνηση θα προστατεύσει την υπο-

δομή με αστυνομική παρουσία σε κρίσιμα σημεία.
Θα αναβαθμιστούν ποινικά τα εγκλήματα της κλο-
πής και της κλεπταποδοχής του σιδηροδρομικού
υλικού και, παράλληλα, για τις οικογένειες των θα-
νόντων από δεκαετίας σε σιδηροδρομικά δυστυχή-
ματα θα εφαρμοστούν μέτρα στήριξης.

«Τα μέτρα αποτελούν μεταβατική απάντηση
της Πολιτείας στο τραγικό συμβάν» 

«Θα ήθελα να επισημάνω πως τα μέτρα αυτά
συνιστούν μια μεταβατική απάντηση της Πολιτείας
στο τραγικό συμβάν, έτσι ώστε να αισθάνονται οι
πολίτες πως το μέσο αυτό είναι ασφαλές για να
μπορέσουν να το χρησιμοποιούν. Είναι προφανές,
όταν θα έρθει με το καλό η ολοκλήρωση των έρ-
γων, στις αρχές του επόμενου φθινοπώρου, πως η
Ελλάδα θα διαθέτει ένα μηχανολογικά πολύ ανα-
βαθμισμένο σύστημα προστασίας και ασφάλειας.
Έως τότε, θα ισχύσουν τα αυστηρά αυτά μέτρα και
θα είμαστε η ελληνική κυβέρνηση, ο Οργανισμός
Σιδηροδρόμων Ελλάδος και η ΕΡΓΟΣΕ σε πραγ-
ματική εγρήγορση, ώστε οι πολίτες να αισθανθούν
εμπιστοσύνη και να μπορέσουμε όλοι μαζί να
προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση, η
οποία δυστυχώς είναι υπερήμερη από δεκαε-
τίες», είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σε πέντε φάσεις η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων 
και «με όρους μέγιστης ασφάλειας», όπως ανακοίνωσε 

ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης

Ποιοι συμμετέχουν στην αυριανή πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
Νέες μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί

για αύριο, με φόντο την τραγωδία στα Τέμπη, η οποία βύθισε στο πέν-
θος όλη τη χώρα. Οι δημοσιογράφοι συμμετέχουμε σήμερα
στην απεργία που προκήρυξαν οι Ενώσεις, στηρίζοντας το πάν-
δημο αίτημα να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το έγ-
κλημα των Τεμπών και να ληφθούν όλα τα μέτρα, ώστε να μη
θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Το πρωί της Πέμπτης στις 11.00 υπάρχει κάλεσμα από την
ΑΔΕΔΥ, ενώ το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που αποφάσισε να
συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ, κα-
λεί στο απεργιακό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος την
ίδια ώρα. Δεμένα θα παραμείνουν αύριο και τα πλοία, καθώς η
ΠΝΟ θα συμμετάσχει επίσης στην απεργία.

«Με τη γενική πανεργατική απεργία, απαιτούμε να έρθουν στην επι-

φάνεια οι πραγματικοί ένοχοι του εγκλήματος των Τεμπών και να απο-
δοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους, καθώς και να σταματήσει η πολιτι-

κή των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπορευματοποίησης και της
λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια. Επίσης, απαιτούμε να σταματήσει να αντιμετωπίζεται
η προστασία της εργασίας και της ζωής ως κόστος. Το έγκλημα
των Τεμπών δεν θα συγκαλυφθεί. Διεκδικούμε τη ζωή που μας
αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, ένα καλύτερο μέλλον για
εμάς και τα παιδιά μας», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της
και καλεί τα νομαρχιακά τμήματά της, σε συνεργασία με τα Ερ-
γατικά Κέντρα και τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, να οργα-
νώσουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις και δράσεις στις πόλεις

τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
της ΓΣΕΕ, «ο καθένας αλλά και όλοι μαζί θέλουμε να εκφράσουμε με

τον δικό μας τρόπο τη διαχρονική μας απογοήτευση για όσα δεν έγιναν,
μα πάνω απ’ όλα την οργή για αυτό που συνέβη στα Τέμπη». 

«Για τους εργαζόμενους όλης της χώρας η διερεύνηση σε βάθος και
η απόδοση ευθυνών, καθώς και η λήψη μέτρων για να μην ξαναθρηνή-
σουμε ανθρώπινες ζωές, αποτελούν κεντρικό αίτημα της κοινωνίας και
βρίσκεται στο επίκεντρο της απεργιακής μας κινητοποίησης», αναφέ-
ρει ακόμη η ΓΣΕΕ και συμπληρώνει: «Η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, η
μετάθεση ευθυνών και οι τυχόν καθυστερήσεις δεν θα επιτρέψουμε να
οδηγήσουν στη λήθη. Απαιτούμε να διερευνηθούν σε όλο το εύρος οι
αιτίες του δυστυχήματος και να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι. Οι κομ-
ματικές και εκλογικές σκοπιμότητες δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν αι-
τία εύκολων καταλογισμών και ανταλλαγής κατηγοριών». Σημειώνεται
πως για την Πέμπτη υπάρχουν κακές καιρικές προβλέψεις, σύμφωνα
με έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Από 22 Μαρτίου
τα πρώτα τρένα 
«ξανασφυρίζουν»
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Από 22 Μαρτίου
τα πρώτα τρένα 
«ξανασφυρίζουν»

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Γράφει 
η Ρεγγίνα 

Σαβούρδου



ΔΔίκη για το Μάτι:
Η εκτίμηση Λιότσιου
για την επανάπαυση
της Πυροσβεστικής

Ο τρόπος που επιχείρησαν τα
εναέρια πυροσβεστικά μέσα
κατά τη διάρκεια της φονικής
πυρκαγιάς στο Μάτι βρέθηκε
στο επίκεντρο της κατάθεσης
του δικαστικού πραγματογνώ-
μονα Δημήτρη Λιότσιου, ο οποί-
ος δέχτηκε ερωτήσεις από την
υπεράσπιση.

Ο μάρτυρας, ο οποίος θεωρεί-
ται κομβικής σημασίας, καταθέ-
τοντας για ένατη μέρα ενώπιον
του Τριμελούς Πλημμελειοδι-
κείου κλήθηκε να απαντήσει
σχετικά με τις διαδικασίες που
ακολουθούνται μέσα στο Πυρο-
σβεστικό Σώμα και τον ιεραρχι-
κό τρόπο λειτουργίας του, καθώς
οι ερωτήσεις έγιναν από την
υπεράσπιση του κατηγορούμε-
νου τότε αρχηγού Σωτήρη Τερ-
ζούδη.

Ο κ. Λιότσιος εκτίμησε ότι η
Πυροσβεστική επαναπαύτηκε
από την επιτήρηση που έκαναν
τα αεροσκάφη της αερολέσχης
και για τον λόγο αυτό δεν έστειλε
νέο αίτημα προκειμένου να επι-
χειρήσει το πετζετέλ, το οποίο
βρισκόταν διαθέσιμο. «Το αν
εναέριο μέσο μπορεί να είναι έμ-
φορτο ή όχι το λέει στον επιχει-
ρησιακό σχεδιασμό του πυρο-
σβεστικού σώματος», ανέφερε
απαντώντας σε σχετική ερώτηση
ο μάρτυρας, ο οποίος επανέλαβε
πως «η φωτιά περίπου από τις
17.30 και μετά απέκτησε δυναμι-
κή και έγινε ανεξέλεγκτη».

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο λό-
γος περιστράφηκε στην κατα-
γραφή ή όχι, στο ημερολόγιο του
συνόλου των κινήσεων των ενα-
έριων μέσων, ενώ εκτενής ανα-
φορά έγινε και στον τρόπο που
λειτούργησαν κατά την κατάσβε-
ση της πυρκαγιάς στην Κινέτα.

«Δεν θα το πω εγώ πως δεν
υπήρχε ανάγκη. Απλώς θα πω ότι
έπρεπε κάποια εναέρια μέσα
που βρίσκονταν στον αέρα εκεί-
νη την ώρα να σταλούν στο Ντα-
ού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
μάρτυρας. 
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Σ
ε... σκληρό ροκ εξελίχθηκε η κα-
τάθεση της παιδιάτρου και διευ-
θύντριας του Καραμανδάνειου
Νοσοκομείου Κατερίνας Τριάν-

του, η οποία δέχτηκε το «σφυροκόπημα»
της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, η
οποία εμμέσως πλην σαφώς την κατηγόρη-
σε για την ανακοπή που υπέστη η Τζωρτζίνα
και οδηγήθηκε στην εγκεφαλοπάθεια.

«Με ρωτάτε πράγματα στα οποία δεν
ήμουν εκεί. Είναι σαν να με ρωτάτε για την
υπόθεση Καϊλή. Δεν γνωρίζω», ανέφερε η
μάρτυρας στις επίμονες ερωτήσεις του Αλέ-
ξη Κούγια που γελώντας της απάντησε:
«Εγώ δεν θα μιλούσα σίγουρα γαλλικά».
Όταν η παιδίατρος κλήθηκε να σχολιάσει το
ενδεχόμενο ο θάνατος του παιδιού να οφεί-
λεται σε ιατρικό λάθος είπε: «Δεν μου έρχε-
ται η φράση στα ελληνικά... it’s up to you...».
«Ε, τότε θα πω και εγώ “Κορωπί”. Καλές
γιορτές…», ήταν η απάντηση του Αλέξη
Κούγια, ο οποίος κατηγόρησε τη γιατρό που
είχε την εποπτεία της νοσηλείας του παιδιού
την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 ότι λέει ψέ-
ματα. «Αφήσατε ένα παιδάκι να πεθάνει
επειδή ήταν Σαββατοκύριακο και πήγατε
διακοπές. Η κατηγορούμενη είναι κατηγο-
ρούμενη από εσάς», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο συνήγορος, ενώ η μάρτυρας επέμεινε
πως από τις εξετάσεις δεν διαπιστώθηκε
πως υπήρχε κάτι παθολογικό.

«Έχουμε την κυρία
που “έφαγε” το παιδί»
Οι τόνοι ανέβηκαν και πάλι όταν η κυρία
Τριάντου αναφερόμενη στο «στιγμιαίο»,
όπως το χαρακτήρισε, επεισόδιο που το παι-
δί «έγραψε στο μηχάνημα 132 σφίξεις».
«Βγήκε καρδιογράφημα και ήταν φυσιολο-
γικό, μάλλον κάποιο από τα αυτοκόλλητα
κουνήθηκε», ήταν η φράση της που προκά-
λεσε την «έκρηξη» του Αλέξη Κούγια, ο
οποίος γελώντας απευθύνθηκε στη μάρτυρα
λέγοντας: «Δεν ντρέπεστε λιγάκι;».

Μάρτυρας: Ξεκολλάνε…

Πρόεδρος: (προς Κούγια) Πρέπει να ντρέπε-
στε, απαράδεκτο.

Αλέξης Κούγιας: Εντάξει, κυρία πρόεδρε.

Πρόεδρος: Θα περάσουν πολλοί μάρτυρες.

Αλέξης Κούγιας: Όχι τέτοιοι.

Πρόεδρος: Αν αντιδρούμε έτσι…

Αλέξης Κούγιας: Προς Θεού. Έχουμε την
κυρία που «έφαγε» το παιδί. Αυτόφωρο
πρέπει να πάτε…

Η γιατρός σημείωσε πως η κλινική εικόνα
του παιδιού ήταν καλή και οι γιατροί σοκαρί-
στηκαν όταν έπαθε ανακοπή. «Κοιτούσαμε ο
ένας τον άλλον και αναρωτιόμασταν “γιατί, τι
έγινε;”. Δεν είχε κανείς να πει τίποτα», υπο-
στήριξε και συνέχισε: «Δεν πεθαίνει έτσι
ένας άνθρωπος… Πρέπει να έχεις κάτι για να
πεθάνεις… Υπάρχει κάποια αιτία που οδη-

γείται εκεί ο άνθρωπος. Στη μικρή τουλάχι-
στον μέχρι τις 9/4 δεν υπήρχε καμία αιτία…».

Η κυρία Τριάντου δέχτηκε «βροχή» ερω-
τήσεων από την υπεράσπιση της κατηγο-
ρούμενης σχετικά με την αιτία που προκά-
λεσε την ανακοπή στο παιδί. «Αν ξέραμε, δεν
θα ήμασταν εδώ», είπε η μάρτυρας, η οποία
ξεκαθάρισε πως η ίδια δεν γνωρίζει τη χρή-
ση της κεταμίνης, ενώ απαντώντας σε σχετι-
κή ερώτηση διευκρίνισε πως «η εσκεμμένη
ασφυξία είναι αιτία ανακοπής».

Τι είπε η παιδίατρος της Τζωρτζίνας για τον θάνατο
της ανήλικης στο Καραμανδάνειο - Γιατί την κατηγόρησε

ο δικηγόρος της Πισπιρίγκου Αλέξης Κούγιας

«Δεν πεθαίνει
ένας άνθρωπος
χωρίς αιτία...»

Σεισμική δόνηση 5,2R μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα

της Τρίτης (18.36) ανάμεσα σε Κύθηρα και Κρήτη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύ-
ση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της σει-
σμικής δόνησης εντοπίζεται στη θαλάσσια περιο-

χή 98 χλμ. νοτιοδυτικά των Κυθήρων. Το εστιακό
βάθος του σεισμού υπολογίζεται μόλις στα 14
χλμ., ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές,
καθώς παρά το μέγεθος της δόνησης, δεν ταρα-
κουνήθηκε ιδιαίτερα το νησί, αφού σημειώθηκε
σε θαλάσσια περιοχή.



Σ
υμπληρωματική απολογία ενώπιον
του ανακριτή Αμαλιάδας θα δώσει
σήμερα ο καθ’ ομολογίαν δράστης
του τετραπλού φονικού που σημει-

ώθηκε τον Μάρτιο του 2022 στην Ανδραβίδα. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της

εφημερίδας «Πατρίς», ο κατηγορούμενος για
τετραπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, έναν
χρόνο μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγε-
λέα και ανακριτή για την προσωρινή του κρά-
τηση, θα βρεθεί ξανά στο Δικαστικό Μέγαρο
της Αμαλιάδας, στο πλαίσιο της συμπληρωμα-
τικής ανάκρισης. Ο 61χρονος Δ.Β., ο οποίος
κρατείται πλέον στις φυλακές της Κέρκυρας,
θα καταθέσει διά ζώσης και καλείται να δώσει
εξηγήσεις για τις ρατσιστικές αναρτήσεις που
είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, με δεδομένη φυσικά
την αλβανική υπηκοότητα των θυμάτων του. Η
εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι είναι ορατό πλέον το
ενδεχόμενο να προστεθεί στο τελικό κατηγο-

ρητήριο, μιας και η υπόθεση βρίσκεται ακόμη
στην κύρια ανάκριση, η κατηγορία του άρθρου
82Α ΠΚ για έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηρι-
στικά. Συμπληρωματική δίωξη για έγκλημα με
ρατσιστικά κίνητρα είχε ζητήσει το Ελληνικό
Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
με επιστολή του κατά το παρελθόν προς την Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας και την Ει-
σαγγελία Αρείου Πάγου. 

Το χρονικό του εγκλήματος
Ο 32χρονος Αρμάντο και η 37χρονη Μαρία

Κλότσι μαζί με τα δύο παιδιά τους, 1,5 και 2,5

ετών, δολοφονήθηκαν μέσα στο ίδιο τους το

σπίτι το απόγευμα της Τετάρτης 2 Μαρτίου του

2022 στην Ανδραβίδα από τον καθ’ ομολογίαν

δράστη και προφυλακισθέντα 61χρονο.
Το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής,

που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπη-
ρεσία Πατρών από την προϊστάμενη της υπη-
ρεσίας Αγγελική Τσιόλα, έδειξε πως τόσο η

σορός του 32χρονου πατέρα όσο και η σορός
της 37χρονης μητέρας έφεραν κακώσεις στο
κεφάλι από βραχύκαννο πυροβόλο όπλο.

Η μητέρα δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι
και ο πατέρας δύο, που προήλθαν από πιστόλι
9άρι Zastava, το οποίο ο δράστης κατείχε πα-
ράνομα. Οι γονείς δολοφονήθηκαν στην κρε-
βατοκάμαρά τους και στη συνέχεια ο κατηγο-
ρούμενος έσυρε τα πτώματα στην αποθήκη,
όπου βρέθηκε και το τρέιλερ όπου στη συνέ-

χεια τα τοποθέτησε πιθανώς για να τα εξαφα-
νίσει, πράξη που τελικά δεν ολοκληρώθηκε,
καθώς μπήκε στο σπίτι το τρίτο παιδί οικογέ-
νειας και του χάλασε τα σχέδια. Τα δύο μωρά
της οικογένειας, ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών, βρέ-
θηκαν επίσης δολοφονημένα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Αγγελική
Τσιόλα, αιτία θανάτου και των δύο ήταν η
ασφυξία διά αποφράξεως των έξω στομίων
των αεροφόρων οδών. 
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Ψάχνουν κίνητρα
ρατσισμού πίσω
από το μακελειό
της Ανδραβίδας

Ο 61χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του τετραπλού φονικού 
που είχε γίνει πριν από έναν χρόνο με θύματα μια οικογένεια

Αλβανών θα απολογηθεί εκ νέου σήμερα ενώπιον του ανακριτή

Τέλος σε όλα τα μέτρα για τον κορονοϊό - Παρελθόν μάσκες και ράπιντ
Έπειτα από τρία χρόνια πανδημίας, με τα περισσότερα κρά-

τη να έχουν περιορίσει ή εγκαταλείψει τα μέτρα ενάντια στην
Covid, ήρθε η σειρά και για τη χώρα μας να προχωρήσει σε άρ-
ση όλων των περιορισμών που αφορούσαν τη χρήση μασκών,
την αναρρωτική άδεια και τη διενέργεια ράπιντ
τεστ στους ανεμβολίαστους.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μετά τη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων δή-
λωσε: «Στη σημερινή (σ.σ.: χθεσινή) συνεδρίαση
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων το υπουργείο
Υγείας εισηγήθηκε την άρση των μέτρων που
ισχύουν έναντι της Covid-19 με εξαίρεση στις δη-
μόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές δομές και Μο-
νάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Η εισήγηση έγινε
αποδέκτη από την Επιτροπή και αναμένεται η άρση
των μέτρων. Παραμένει ωστόσο η ανάγκη προστα-
σίας ευάλωτων ομάδων έναντι της Covid-19 και για τον λόγο
αυτό συνιστώνται η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας,
ο επικαιροποιημένος εμβολιασμός και η λήψη αντιιικής θερα-
πείας για όσους νοσούν».

Ακριτικά νησιά: Νέες διατάξεις
λύνουν τα προβλήματα 

Απάντηση στις καταγγελίες για σοβαρά προβλήματα στη
λειτουργία του νοσοκομείου της Κω δίνει το υπουργείο Υγεί-

ας. Υπενθυμίζεται ότι χθες στην εκπομπή
«Κοινωνία Ώρα Mega» κάτοικοι ανέφεραν
ότι το νοσοκομείο της Κω παραμένει εδώ
και περίπου δέκα μήνες χωρίς παθολόγο.
Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που καταφθά-
νουν στα έκτακτα καλούνται να φέρουν
μαζί τους και ιδιώτη γιατρό, τον οποίο πλη-
ρώνουν οι ίδιοι. Στο ίδιο ρεπορτάζ κάτοικοι
κατήγγειλαν ελλείψεις και σε άλλες ειδι-
κότητες γιατρών, όπως σε αυτήν του παι-
διάτρου, όπου υπάρχει μόνο ένας. «Στο νο-
σοκομείο της Κω υπηρετούν 179 εργαζό-

μενοι, εκ των οποίων 35 γιατροί και 79 νοσηλευτές. Ειδικά
για την έλλειψη παθολόγων έχει γίνει μετακίνηση από άλλη
νοσηλευτική δομή της 2ης ΥΠΕ παθολόγου που καλύπτει τις
ανάγκες, ενώ έχουν προκηρυχθεί και 2 θέσεις παθολόγων»,

αναφέρει το υπουργείο Υγείας στην απάντησή του. Όπως
εξηγεί, «στο παρελθόν είχαν προκηρυχθεί εκ νέου οι θέσεις
και οι προκηρύξεις είχαν αποβεί άγονες. Στο συγκεκριμένο,
ωστόσο, νοσοκομείο υπηρετούν και επτά γενικοί γιατροί που
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Παράλληλα, ειδικά για το
καλοκαίρι έχει γίνει πρόσκληση για γιατρούς με επιπλέον
αμοιβή 1.800 ευρώ τον μήνα πέραν του μισθού. Το υπουρ-
γείο Υγείας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα στελέχωσης στα
νησιά μας, με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις προ-
βαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη
όλων των κενών των ακριτικών μας νησιών, παρέχοντας επι-
πλέον κίνητρα 1.800 ευρώ σε κάθε γιατρό τον μήνα και 1.200
ευρώ σε κάθε νοσηλευτή πλέον των μισθών που λαμβάνουν
για κάθε μετακίνηση».

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανα-
φέρει: «Τα προβλήματα στα ακριτικά μας νησιά μπορούν να
λυθούν με τις νέες διατάξεις. Στις άγονες προκηρύξεις πλή-
ρους απασχόλησης βγαίνουν θέσεις μερικής απασχόλησης
και θεσμοθετήσαμε κίνητρα 1.800 ευρώ τον μήνα πλέον του
μισθού για κάθε γιατρό που μετακινείται».
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Α
παισιόδοξοι είναι οι ειδικοί
στα μηνύματα που στέλνουν
σχετικά με το πρόβλημα της
λειψυδρίας το φετινό καλο-

καίρι. Ο φετινός χειμώνας ήταν ιδιαίτερα
ζεστός, σημειώθηκαν ελάχιστες χιονο-
πτώσεις, ενώ σε περίπτωση που οι βροχο-
πτώσεις δεν είναι έντονες και συχνές το
επόμενο διάστημα σε ορισμένα σημεία
της Ελλάδας, οι προβλέψεις θα γίνουν
ακόμη χειρότερες.

«Το πρόβλημα της λειψυδρίας έχει κατα-
γραφεί ήδη στη χώρα μας. Σε κάποιες πε-
ριοχές, όπως στην Κορινθία, στην υπόλοι-
πη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και
στην Ανατολική Κρήτη, φέτος το καλοκαίρι
ενδέχεται να είναι σοβαρό. Ήδη ο Δήμος
Βέλου - Βόχας στην Κορινθία έχει κηρυχ-
θεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω
παρατεταμένης ανομβρίας. Γενικώς τον
φετινό χειμώνα στη χώρα είχαμε ανομβρία
και λίγες βροχοπτώσεις. Έπεσαν κάποια
χιόνια μέσα στον Φεβρουάριο, αλλά δεν
ξέρω αν είναι αρκετά για να αντιμετωπί-
σουμε το πρόβλημα. Αν δεν βρέξει ικανο-
ποιητικά τον Απρίλιο και τον Μάιο, τον Ιού-
νιο και τον Ιούλιο θα είναι μεγάλο το πρό-
βλημα της λειψυδρίας. Υπάρχουν περιοχές
της χώρας όπου μετά το Πάσχα και μέχρι
τον Σεπτέμβριο δεν βρέχει καθόλου», ανέ-
φερε σε δηλώσεις του ο καθηγητής Υδρο-
γεωλογίας του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Βου-
δούρης.

«Άμεση λήψη μέτρων»
Όπως εξήγησε ο καθηγητής, ακόμη και

σε περίπτωση που σημειωθούν οι προσδο-

κώμενες βροχοπτώσεις το υπόλοιπο διά-
στημα του Μαρτίου, τον Απρίλιο και τον
Μάιο και ξεπεραστεί το πρόβλημα που
προβλέπεται για αυτό το καλοκαίρι, απαι-
τούνται η άμεση λήψη μέτρων και η εκπό-

νηση έργων από την Πολιτεία.
«Το χειμερινό νερό από πηγές ή από μι-

κροποταμούς θα πρέπει να το αποθη-
κεύουμε με μικρά φράγματα ή με λιμνο-
δεξαμενές. Επίσης, για την άρδευση των
χωραφιών, μια και η γεωργία αποτελεί
τον μεγαλύτερο καταναλωτή νερού, μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά επε-
ξεργασμένα λύματα από τους βιολογι-
κούς καθαρισμούς. Δεν είναι δυνατόν,
για παράδειγμα, κάθε μέρα από τον βιο-
λογικό καθαρισμό της Θεσσαλονίκης να
χύνονται ανεκμετάλλευτα 200.000 κυβι-
κά μέτρα νερού στον Θερμαϊκό κόλπο. Τα
ίδια επεξεργασμένα λύματα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για το πότισμα των
ελαιόδεντρων στη Νότια Ελλάδα, όπου το
πρόβλημα είναι εντονότερο. Κάποιοι δή-
μοι στην Κρήτη κινήθηκαν προς την κα-
τεύθυνση της αποθήκευσης νερού, όμως
η Πολιτεία είναι αυτή που πρέπει να προ-
χωρήσει σε έναν κεντρικό σχεδιασμό»,
τονίζει ο κ. Βουδούρης.

Σύμφωνα με τις καταγραφές των ειδι-
κών, σοβαρή ανομβρία παρατηρείται στη

Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ συλλήβδην
στη Βόρεια Ελλάδα από τον περασμένο
Οκτώβριο μέχρι και σήμερα παρατηρούν-
ται μέρες με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες
συγκριτικά με τις κανονικές τιμές. Έντονη
ανησυχία επικρατεί και στην Ανατολική
Κρήτη, μια και η ανομβρία έχει μειώσει ση-
μαντικά τα αποθέματα νερού στα φράγματά
της. Τις τελευταίες μέρες καταγράφηκαν
έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες αύξησαν
τη στάθμη του νερού, όμως το γεγονός ότι
το φαινόμενο ήταν «βίαιο» οδήγησε στη
γρήγορη απώλειά του.

Έρχονται περιορισμοί
στην κατανάλωση

Πολλοί είναι εκείνοι που επισημαίνουν
ότι στις περιοχές που παρατηρούνται λει-
ψυδρία και ανομβρία δεν αποκλείεται το
ενδεχόμενο να επιβληθούν περιορισμοί
στην κατανάλωση. Ένα από τα σημεία είναι
η Χίος, όπου στις αρχές του Φεβρουαρίου
οι βροχομετρικοί σταθμοί στο κέντρο του
νησιού, όπου διαμένει ο κύριος όγκος του
πληθυσμού, είχαν καταγράψει σχεδόν 35
εκατοστά νερού, ενώ πιο ανησυχητική ήταν
η κατάσταση στη Νότια Χίο και στα βορει-
οδυτικά, στη Βολισσό, με 22,9 εκατοστά. 

Τα συγκεκριμένα δεδομένα σήμαναν συ-
ναγερμό για ενδεχόμενη έλλειψη νερού τη
θερινή και τη φθινοπωρινή περίοδο. Η
συγκεκριμένη κατάσταση έχει αυξήσει την
αγωνία των παραγωγών, οι οποίοι ενδέχε-
ται να επηρεαστούν από αυτή την κατάστα-
ση. «Η απώλεια εδάφους θα έχει αναπό-
φευκτα αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική
γεωργική παραγωγή», ανέφερε πρόσφατα
ο Ανδρέας Ι. Καραμάνος, ακαδημαϊκός,
πρώην πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα
της Eurasia Group για το φαινόμενο. 

Ποιες περιοχές
απειλούνται
το καλοκαίρι
με λειψυδρία

ΕΡΧΕΤΑΙ... ΔΙΨΑ

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Έντονη ανησυχία 
για την παρατεταμένη 
ανομβρία - Τι λέει 
ο καθηγητής Υδρογεωλογίας 
του ΑΠΘ Κωνσταντίνος 
Βουδούρης



Παραμένουν μουδιασμένοι 
Χαμηλά εξακολουθούν να κρατάνε την μπάλα τα

στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί το αρχικό
σχέδιο να έλεγε πως οι εκδηλώσεις κόβονται μέχρι
τις 10 του Μάρτη, ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει
δοθεί άλλη οδηγία. Άλλωστε και οι ίδιοι παραμένουν
μουδιασμένοι από το τραγικό δυστύχημα και όπως
μας έλεγαν, περιμένουν να δουν τα πορίσματα των
ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάντως πριν
από το Πάσχα ας μην περιμένουμε μεγάλες προ-
εκλογικές εκδηλώσεις υποψήφιων βουλευτών. 

ΟΟδός Καμπανού η Γαζή  
Παρουσία των γονιών του αδικοχαμένου 19χρο-

νου φοιτητή πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή
μετονομασίας της οδού Γαζή σε Άλκη Καμπανού,
σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης. Ήταν η δεύτε-
ρη φορά μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων που ο
πατέρας και η μητέρα του βρέθηκαν στον τόπο της

δολοφονίας του γιου τους, στα σκαλιά της πολυκα-
τοικίας στην περιοχή Χαριλάου. Και για τους δύο
ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστούν τα συναισθή-
ματά τους, παρά τα θερμά λόγια από τον υφυπουρ-
γό Εσωτερικών Σταύρο Καλαφάτη, τον δήμαρχο

Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρο Λεκάκη.

Μ
ε την κατάθεση του πρόεδρου του ΑΣ Άρη
Λευτέρη Αρβανίτη συνεχίστηκε για 14η
μέρα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
Θεσσαλονίκης η δίκη των 12 κατηγορού-

μενων για τη δολοφονική επίθεση, με οπαδικά κίνη-
τρα, εναντίον του 19χρονου Άλκη Καμπανού και των
φίλων του.

«Ο Άλκης ήταν ένα παιδί γεμάτο φως. Η θυσία και η
μνήμη του να διώξουν το σκοτάδι από την πόλη», ανέ-
φερε ο πρόεδρος του ΑΣ Άρης που κατέστη μάρτυρας
στη δίκη, επειδή είχε προσκομίσει στην αστυνομία βίν-
τεο που εστάλη στο κινητό του τηλέφωνο από άγνωστο
αποστολέα και κατέγραφε μέρος του φονικού επεισο-
δίου. Επρόκειτο για βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέ-
πτων, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

«Δύο μέρες μετά τη δολοφονία ήρθε στο Viber ένα
βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης. Πήρα αμέσως την
αστυνομία και μου είπαν να πάω από το Αστυνομικό

Μέγαρο. Πράγματι πήγα και μου είπαν ότι το θέλουν.
Δεν γνωρίζω ποιος μου το έστειλε, ο αριθμός τηλεφώ-
νου ήταν άγνωστος, προσπάθησα να επικοινωνήσω,
δεν απαντούσε, και μετά από λίγο καιρό δεν υπήρχε
πια αυτός ο αριθμός», κατέθεσε ο μάρτυρας, αναφε-
ρόμενος στο χρονικό της αποστολής του βίντεο και
στην (άγνωστη) ταυτότητα του αποστολέα. Πιθανολό-
γησε, δε, ότι ο αποστολέας ήθελε να κρατήσει την
ανωνυμία του και να φοβήθηκε.

Ερωτηθείς για τον 19χρονο και την παρέα των τεσσά-
ρων φίλων του, ο κ. Αρβανίτης κατέθεσε ότι κανένας
από αυτούς δεν ήταν εγγεγραμμένος ή οργανωμένος
σε σύνδεσμο του Άρη. «Δύο από αυτά τα παιδιά δεν
πήγαιναν καν στο γήπεδο. Από όσο γνωρίζω ασχο-
λούνταν περισσότερο με τη μουσική», είπε και ανέφε-
ρε ότι ο Άλκης είχε γράψει ένα τραγούδι για τον Άρη,
που ακούγεται στο γήπεδο της ομάδας.

Κ.Κ.

Η εθνική τραγωδία των Τεμπών μαζί με τις εκλογές
συμπαρέσυρε και τα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Στον
ΣΥΡΙΖΑ, τα τοπικά στελέχη έχουν σταματήσει τις συζη-
τήσεις ακόμα και σε πρώιμο στάδιο με εντολή της Κου-
μουνδούρου. Τα κενά θα παραμείνουν μέχρι την επίση-

μη έναρξη της προεκλογικής περιόδου και θα αναπλη-
ρωθούν από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Όσα ονόματα
έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα, ίσως και να έχουν καεί,
καθώς και αυτοί που ήταν στο μεταίχμιο μαθαίνουμε ότι
κάνουν ένα βήμα πίσω, βλέποντας την κοινωνική οργή. 

Καμία συζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ για τα ψηφοδέλτια 

Για ποιο θέμα κατέθεσε
ερώτηση ο Βασιλειάδης
Ερώτηση προς τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο
Δένδια σχετικά με την άρνηση εισόδου στην
Τουρκία στον πρόεδρο της
Ευξείνου Λέσχης Γιαννι-
τσών κατέθεσε ο Λάκης
Βασιλειάδης (φωτό). 
Ο βουλευτής Πέλλας με
ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
αναφέρει πως «δεν είναι η
πρώτη φορά που οι αρχές
της γειτονικής χώρας απαγορεύουν την είσοδο σε
συμπολίτες μας που έχουν ιδιαίτερη σχέση με τον
πολιτισμό της Μαύρης Θάλασσας, χωρίς καμία αι-
τιολογία» και ρωτά, μεταξύ άλλων, «εάν έχει κοι-
νοποιηθεί στην κυβέρνηση από την Τουρκία οποι-
αδήποτε πληροφορία που να δικαιολογεί τη συγ-
κεκριμένη απαγόρευση εισόδου». 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πώς βαφτίστηκε
«Ομέρ… Πριόνης»
ο δήμαρχος Ζέρβας
Viral έγινε στα social media
της Θεσσαλονίκης η γελοι-
ογραφία του Κωνσταντίνου
Ζέρβα ως Ομέρ… Πριόνη. Το
σκίτσο είχε αφορμή τις νέες
μαζικές κοπές δέντρων στην
πόλη και τη σύλληψη 14 πολι-
τών που διαμαρτύρονταν.

Στο ΣΜΑ βρέθηκε
ο Αγγελούδης
Η καθαριότητα της Θεσσαλονί-
κης αποτελεί προτεραιότητα για
τον Στέλιο Αγγελούδη και το
απέδειξε με την επίσκεψη στο
ΣΜΑ και το Αμαξοστάσιο του δή-
μου. Ο υποψήφιος δήμαρχος,
συνοδευόμενος από τους Πανα-
γιώτη Αβραμόπουλο, Παναγιώτη
Τσαραμπουλίδη, Στέλιο Λιακό-
πουλο και Βασίλη Διαμαντάκη,
είχε την ευκαιρία να συζητήσει
με τα υπηρεσιακά στελέχη και
να ενημερωθεί για τα θέματα που
απασχολούν τους εργαζόμενους
από τον πρόεδρο του συλλόγου
των εργαζομένων Κώστα Φουν-
τούκη. 

Μικρές συναθροίσεις 
από τον Σιμόπουλο 

Με μικρές συναντήσεις μεταξύ γνωστών και φί-
λων, της τάξεως των 30-50 ατόμων, συνεχίζει τον
αγώνα του για την Α’ Θεσσαλονίκης ο Στράτος Σιμό-
πουλος. Άλλωστε είναι από τους λίγους βουλευτές
της περιφέρειάς του που έχει τόσο έντονη δραστη-
ριότητα σχεδόν σε καθημερινή βάση.
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Γιατί Μηχανιώνα;
Αναμένοντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη

Νέα Μηχανιώνα συνομιλήσαμε με κορυφαίο
στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη. Μας επιβε-
βαίωσε το ρεπορτάζ της «Karfitsa» του Σαβ-
βάτου ότι οι χαμηλοί τόνοι με σεβασμό στους
νεκρούς είναι η επωδός του Νίκου Ανδρου-
λάκη. Για αυτό ζήτησε να επιλέγει ένα καφε-
νείο στη Β’ Θεσσαλονίκης όπου θα έκανε την
παρέμβασή του αλλά μετά θα είχε τη δυνατό-
τητα να μιλήσει και με τον κόσμο. Παράλληλα,
η Μηχανιώνα επιλέχθηκε γιατί ήταν από τους
δήμους όπου δεν υπήρχαν νεκροί από τα
Τέμπη, ενώ θεωρείται και προπύργιο του ΠΑ-
ΣΟΚ, καθώς εκεί έγινε η πρώτη Τοπική του
κόμματος σε περιοχή της Β’ Θεσσαλονίκης.

Δίκη για τον Άλκη: «Ήταν παιδί γεμάτο φως» 
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Τα έβαλε με τη
διευθύντρια ο δήμαρχος

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Μεσαράς
«Φαιστός» κατήγγειλε ως «επιθετική» και
«επιεικώς απαράδεκτη» τη συμπεριφορά
του δημάρχου Γρ. Νικολιδάκη κατά της δι-
ευθύντριας του ειδικού δημοτικού σχολεί-
ου Μοιρών επειδή στην ενημέρωση γονέων
και εκπαιδευτικών σχολίασε ότι δεν υπάρ-
χει καμία πρόοδος από πέρυσι ως προς την
κατασκευή σχολείων. Ο δήμαρχος τους
ανακοίνωσε ότι εφεξής θα ενημερώνει μό-
νο τους γονείς «γιατί δεν μπορεί να συνδια-
λέγεται με αγνώμονες που εξυπηρετούν άλ-
λα συμφέροντα...».

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γκλέτσος 
με στήριξη Τσίπρα

Με τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα θα
είναι ξανά υποψήφιος στην Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας ο Απόστολος
Γκλέτσος. «Η καρδιά μου και η ψυχή
μου είναι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Θα ξαναείμαι υποψήφιος για την Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας», ανέφερε σε
τηλεοπτική εκπομπή, προσθέτοντας:
«Θα έχω τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα
και του ΣΥΡΙΖΑ».

Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Αναθέρμανση σχέσεων
Ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Τ. Μαυ-

ρίδης υποδέχτηκε στο γραφείο του τον δή-
μαρχο Στροβόλου Α. Παπαχαραλάμπους.
Τους δύο δήμους συνδέει μακρά σχέση
αδελφοποίησης, με τον Τ. Μαυρίδη να δηλώ-
νει: «Στη συνάντησή μας συζητήσαμε πώς
μπορούμε να αναθερμάνουμε τις σχέσεις
αδελφοποίησης στη μετα-πανδημία εποχή.
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δύο δήμοι μας που
προχωρούν και εξελίσσονται μπορούν να κά-
νουν πολλά και σημαντικά από κοινού».

Από την Αγία Βαρβάρα στη... Γορτυνία
Ο Γιώργος Καπλάνης αφήνει

την... Αττική και τον Δήμο Αγίας
Βαρβάρας για την Πελοπόννησο,
όπου θα διεκδικήσει τον Δήμο Γορ-
τυνίας. «Με αίσθημα ευθύνης και
συνέπειας, τη γνώση και την εμπει-
ρία που διαθέτω από τη χρόνια ενα-
σχόλησή μου με την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, σας καλώ να συμπορευτού-
με, να συνεργαστούμε και να δια-

μορφώσουμε μαζί τις προοπτικές της Γορτυνίας», αναφέρει στην
επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του ο τέως δήμαρχος.

Αναβάθμιση σχολείων
στον Δήμο Ελληνικού-
Αργυρούπολης

Με ίδιους πόρους από την Περιφέρεια
Αττικής αναβαθμίζεται σύντομα το σύστη-
μα φωτισμού σε σχολικές μονάδες του
Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, μετά τη
σχετική προγραμματική σύμβαση που
υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Αττικής
Γ. Πατούλη και τον δήμαρχο Ελληνικού-
Αργυρούπολης Ι. Κωνσταντάτο. «Η Περι-
φέρεια Αττικής με όλες τις δυνάμεις συμ-
βάλλει με σημαντικά έργα προκειμένου τα
σχολεία μας αφενός να γίνουν ασφαλέστε-
ρα, αφετέρου να ανταποκριθούν στην κρί-
σιμη και καθολική προσπάθεια για μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας με περιβαλ-
λοντικό αλλά και οικονομικό όφελος», ση-
μείωσε ο περιφερειάρχης.

Μαθητές
«υιοθέτησαν» πάρκο 

Σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία προ-
χώρησαν οι μαθητές του 4ου Δημοτι-
κού Σχολείου Ηλιούπολης, «υιοθε-
τώντας» έναν δημόσιο χώρο που βρί-
σκεται δίπλα από το σχολείο τους προ-
κειμένου να διαμορφωθεί σε «πάρκο
τσέπης», αποδεικνύοντας τόσο την οι-
κολογική συνείδηση και την αγάπη για
το πράσινο όσο και τη διασφάλιση της
δημόσιας περιουσίας της πόλης. Τα
παιδιά δείχνουν τον δρόμο...

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Στο ΕΣΠΑ 7 μελέτες
έργων πολιτισμού

Την ένταξη επτά έργων αποκατάστα-
σης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώ-
ρων, μνημείων-τοπόσημων της Στερεάς
Ελλάδας, υπέγραψε ο περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φ. Σπανός, υπογρά-
φοντας τις σχετικές αποφάσεις ένταξης
πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020», οι οποίες
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γυρίζει σελίδα στη διαχείριση 
των απορριμμάτων

Μέχρι την 1η Μαΐου ξεκινά η μεταβα-
τική λειτουργία της μονάδας διαχείρι-
σης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη της
Μεσσηνίας και το αργότερο την 1η Ιουνί-
ου θα ξεκινήσει η αντίστοιχη λειτουργία
στη μονάδα διαχείρισης στη Σκάλα της
Λακωνίας. Ένα μεγάλο έργο με πολλές δυσκολίες που βρίσκεται εντός
χρονοδιαγράμματος, με τον περιφερειάρχη Π. Νίκα να αναφέρει σχετι-
κώς: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα
που μας ταλαιπωρεί εδώ και 30 χρόνια. Προφανώς αναγνωρίζω την
προσφορά των προηγούμενων. Δεν μηδενίζουμε κανενός το έργο».

Μ
ε αφορμή μετρήσεις θα-
λάσσιων υδάτων από το Πα-
νελλήνιο Κέντρο Οικολογι-

κών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), ότι τα νερά σε
Βάρη και Βουλιαγμένη είναι ακατάλ-
ληλα για κολύμβηση λόγω υψηλών τι-
μών μικροοργανισμών, ο Δήμος Βά-
ρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΒΒΒ)
εξέδωσε ανακοίνωση.

«Η ανάπλαση της Μαρίνας Βου-
λιαγμένης και η κατασκευή του ρέμα-
τος στο Κόρμπι της Βάρης, δύο ση-
μαντικά έργα πνοής για την πόλη μας,
αποτελούν τα τελευταία χρόνια το μο-
ναδικό αντιπολιτευτικό αφήγημα μιας
μικρής παρέας ανθρώπων που φιλοδοξούν να το χρησιμοποιήσουν ελλείψει άλλων επι-
χειρημάτων», αναφέρει αμφισβητώντας την έρευνα που έγινε «συμπτωματικά» στις πε-
ριοχές με τα επίμαχα έργα, καθώς και τη νομική υπόσταση του ΠΑΚΟΕ. Η δημοτική αρχή
για να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία ζήτησε από την εταιρεία της Μαρίνας Βουλιαγμένης
συνεχείς ελέγχους των υδάτων όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου», με τον δή-
μαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο να ξεκαθαρίζει: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε
κανέναν να δυσφημήσει τον δήμο μας».

Δίπλα στον δήμαρχο Θήρας Α. Σιγάλα
και τον αντιδήμαρχο Σπ. Δρόσο τάσσεται
το σύνολο της αυτοδιοίκησης του Νοτίου
Αιγαίου, μετά την αυτεπάγγελτη και αυτό-
φωρη δίωξή τους για τα προβλήματα που
προκαλούνται στο νησί από τη λειτουργία
της χωματερής.

Το ΔΣ της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου με διευ-
ρυμένη σύνθεση και τη συμμετοχή όλων
των δήμαρχων Κυκλάδων και Δωδεκανή-
σου αλλά και του περιφερειάρχη Νοτίου

Αιγαίου Γ. Χατζημάρκου εξέδωσε ψήφισμα συμπαράστασης με το οποίο καταδικάζει την
ενέργεια, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρει: «Μόνο δυσφήμηση για το εμβληματικό αυτό νησί
“προσφέρουν” τέτοιες ενέργειες, εναντίον ενός αιρετού, ενός αυτοδιοικητικού και εν
προκειμένω αναρμοδίως ενός δημάρχου. Ζητάμε λοιπόν να μείνουν όλοι μακριά από την
ποινικοποίηση της πολιτικής και των πολιτικών. Ζητάμε να μείνουμε μακριά από καταχρή-
σεις εξουσίας που τις πληρώνει η κοινωνία και ο ελληνικός λαός».

Καθολική και ομόφωνη στήριξη στον δήμαρχο Θήρας

Ποιος γνωστός ποινικο-
λόγος θέλει πολύ να διεκδι-

κήσει δημαρχιακό θώκο σε
προάστιο της Αττικής; Το... παλεύει
αλλά οι μνηστήρες είναι πολλοί. 

BBB: Αντιπολιτευτικές και αμφισβητούμενες
μετρήσεις δυσφημούν την πόλη
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Σ
ε υψηλότερο επίπεδο αναθεω-
ρείται το φετινό Ακαθάριστο Εγ-
χώριο Προϊόν, σύμφωνα με την
Εθνική Τράπεζα, καθώς με βάση

τα σημερινά δεδομένα ο πήχης ανεβαίνει
στο 2,5% από 1,8% που υπολογίζει το οικο-
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το τμήμα οικονομικής
ανάλυσης, σε αυτή την ανοδική αναθεώ-
ρηση συνηγορεί η ενδυνάμωση της ανοδι-
κής τροχιάς του ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο του
2022, που μεταφράζεται σε ισχυρότερη
από τις αρχικές εκτιμήσεις ώθηση στην
τάση της φετινής χρονιάς (carryover ef-
fect) κατά 1,5% ετησίως, έναντι προηγού-
μενης εκτίμησης για 0,8%. Επιπλέον, η ενί-
σχυση των διαθέσιμων δεικτών υψηλής
συχνότητας για τους πρώτους μήνες του
2023 προμηνύουν σταθερή ή ελαφρώς
θετική αύξηση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βά-
ση (3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος)
για τους εξής λόγους:

1 Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI)
αυξήθηκε στις 106,7 μονάδες την πε-

ρίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023
από 101,4 μονάδες το 4ο τρίμηνο του 2022,
ενώ το μεσοσταθμικό επίπεδο των κλαδι-
κών υποδεικτών του ESI, που αποτυπώ-
νουν τις προοπτικές της οικονομικής δρα-
στηριότητας τους επόμενους μήνες, αυ-
ξήθηκε στις 77 μονάδες τον Ιανουάριο-
Φεβρουάριο του 2023 από 65 μονάδες το
4ο τρίμηνο του 2022 και ετήσιο μέσο όρο
75 μονάδες το 2022.

2 Ο μεταποιητικός PMI για την Ελλάδα
εισήλθε επίσης σε έδαφος επέκτα-

σης τον Φεβρουάριο (51,7 μονάδες) για
πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2021 λόγω

της βελτίωσης των συνθηκών εγχώριας
και εξωτερικής ζήτησης και της επιβρά-
δυνσης των ανοδικών πιέσεων στο κόστος
παραγωγής.

3 Η απασχόληση αυξήθηκε κατά
2,9% ετησίως τον Ιανουάριο από 2%

το 4ο τρίμηνο του 2022 και η ανεργία
μειώθηκε στο χαμηλό 12 ετών του 10,8%
τον ίδιο μήνα.

4 Τα έσοδα από ΦΠΑ (εξαιρουμένων
των ενεργειακών προϊόντων) αυξή-

θηκαν κατά 58% ετησίως τον Ιανουάριο

του 2023 από 18% το 4ο τρίμηνο του 2022
παρά την επιβράδυνση του πληθωρισμού.

5 Οι διεθνείς αφίξεις στον διεθνή
αερολιμένα Αθηνών διπλασιάστη-

καν το α’ δίμηνο του τρέχοντος έτους σε
ετήσια βάση, προοιωνιζόμενοι περιθώ-
ριο 300 εκατ. ευρώ πρόσθετων τουρι-
στικών εσόδων το 1ο τρίμηνο του 2023,
τα οποία θα μπορούσαν να μεταφρα-
στούν σε ετήσια αύξηση περίπου 2 δισ.
ευρώ για το σύνολο του έτους, σύμφω-
να με πρώιμες ενδείξεις.

Σε ό,τι αφορά την περσινή χρονιά,
σύμφωνα με την ανάλυση της Εθνικής
Τράπεζας, οι ελληνικές εξαγωγικές επι-
δόσεις, σε σταθερές τιμές, είναι πιθανό
να υποεκτιμώνται σημαντικά, ειδικά
όσον αφορά τις υπηρεσίες όπου οι του-
ριστικές αφίξεις σημείωσαν ετήσια αύ-
ξηση 90% τόσο για το 4ο τρίμηνο όσο και
συνολικά για το 2022 λόγω εφαρμογής
ενός πολύ υψηλού αποπληθωριστή.

Ειδικά για τις εξαγωγές ο αποπλη-
θωριστής κινήθηκε στο 30,2% και δεί-
χνει υπερβολικά υψηλός σε σχέση με
άλλες χώρες που έχουν παρόμοια χα-
ρακτηριστικά εμπορίου σε σχέση με
την Ελλάδα. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το ευνοϊκό πακέτο ρυθμίσεων της κυβέρνησης για
την προστασία της πρώτης κατοικίας πρόσθεσε στη
«δεξαμενή» των «πράσινων» δανείων επιπλέον
100.000 δανειολήπτες.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομι-
κών Θόδωρο Σκυλακάκη, τα κόκκινα δάνεια σήμερα
έχουν μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης και επανέρ-
χονται η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα σε μια
φυσιολογική λειτουργία. Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή
επιτεύχθηκε χωρίς να γίνουν μαζικές εξώσεις ή να

υπάρξει μαζική απώλεια κατοικιών, ενώ, σύμφωνα
με την εκτίμηση του αναπληρωτή υπουργού, δεν θα
υπάρξουν απώλειες πρώτης κατοικίας και μαζικοί
πλειστηριασμοί. Μάλιστα, θα είναι πολύ μικρό το πο-
σοστό των δανείων, τα οποία θα οδηγήσουν σε πλει-
στηριασμό και μάλιστα θα είναι εναρμονισμένο με τη
συνήθη εικόνα κατά τα χρόνια πριν από την κρίση.

Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, οι ρυθμίσεις και οι
συμφωνίες των οφειλετών με τα funds αποδίδουν σε
σημαντικά μεγάλο βαθμό, χωρίς να χρειαστεί η προ-

σφυγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή στις διαδικα-
σίες του πτωχευτικού κώδικα. Μάλιστα, η πρόσφατη
τροπολογία για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχει
πιέσει τα funds να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε
ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Σύμφωνα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών, μόλις 48 πολίτες έχουν
κριθεί ως ευάλωτοι, ενώ από τις 60.000 αιτήσεις που
είχαν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό έως τις
20 Φεβρουαρίου περίπου 3.500 ικανοποιήθηκαν με
διαγραφή χρεών. 

«Πρασίνισαν» 100.000 κόκκινα δάνεια ελέω ευνοϊκών ρυθμίσεων

Οι πέντε λόγοι της ανοδικής αναθεώρησης στο 2,5% 
από 1,8%, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα

ΕΤΕ: «Ψηλώνει» το φετινό ΑΕΠ 
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το «ύψος» των νέων απαιτήσε-
ων που προκύπτουν από τον
πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης
της τελικής κατανάλωσης

ενέργειας της ΕΕ έως το 2030 κινείται το
αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), υπογραμ-
μίζοντας την αξιόλογη συμβολή της χώ-
ρας στους ευρωπαϊκούς στόχους.

Και αυτό γιατί με την αναθεώρηση του
ΕΣΕΚ έχει ενισχυθεί αισθητά προς τα πά-
νω, στα επίπεδα του 8% σε σχέση με το
υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο, ο «πήχης»
για τον περιορισμό της εγχώριας χρήσης
ενέργειας έως το τέλος της δεκαετίας,
συγκριτικά με την προβολή για το 2030
του Σεναρίου Αναφοράς 2020.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της πε-
ρασμένης εβδομάδας η προεδρία του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δια-
πραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου
κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία
για τη μείωση της τελικής ενεργειακής
κατανάλωσης στο επίπεδο της ΕΕ κατά
11,7% το 2030.

Ο στόχος μείωσης τίθεται με σημείο
αναφοράς τις προβολές του 2020 για
την κατανάλωση ενέργειας στο τέλος
της δεκαετίας, ενώ κινείται πάνω από το
9%, που ήταν η αρχική πρόταση της Κο-
μισιόν το 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την
αναθεώρηση του ΕΣΕΚ ελήφθη υπόψη η
επικείμενη συμφωνία για αύξηση του
ποσοστού ενεργειακής εξοικονόμησης,
με συνέπεια να διασφαλίζει τη συμβατό-
τητα του νέου εθνικού «ενεργειακού
χάρτη» με τον ενισχυμένο στόχο. Μάλι-
στα, τα νέα μοντέλα «έτρεξαν» βασιζόμε-

να σε μια συμφωνία για επικαιροποίηση
του στόχου μείωσης στο 13%, το οποίο
ήταν το ποσοστό που πέρυσι έθεσε η Κο-
μισιόν ως απαραίτητο για να επιταχυνθεί
η απεξάρτηση της Ευρώπης από τις εισα-
γωγές ρωσικού καυσίμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση της
τελικής κατανάλωσης κατά 11,7% αποτε-
λεί δεσμευτικό στόχο, που αφορά ωστό-
σο την πανευρωπαϊκή κατανάλωση στο
σύνολό της. Ένα ποσοστό που σημαίνει
ότι το σύνολο των τελικών καταναλωτών
εντός ΕΕ θα πρέπει έως το τέλος της δε-
καετίας να περιορίζει τη χρήση ενέργει-

ας έως τους 763 εκατομμύρια τόνους
ισοδύναμου πετρελαίου. 

Η επίδραση στη χώρα μας
Σύμφωνα με την παρουσίαση των βα-

σικών παραμέτρων της αναθεώρησης
του ΕΣΕΚ από τον υπουργό ΠΕΝ Κώστα
Σκρέκα στα μέσα Ιανουαρίου, προκρίθη-
κε το πιο ισορροπημένο σενάριο από τις
τρεις εναλλακτικές που μελετήθηκαν και
το οποίο προβλέπει σχετικά ισοβαρή αύ-
ξηση των στόχων για «πράσινη» διείσδυ-
ση και ενεργειακή εξοικονόμηση.

Στην περίπτωση της μείωσης της τελι-

κής κατανάλωσης, η επιλογή του πιο
ισορροπημένου σεναρίου «μεταφράζε-
ται» σε ενίσχυση της ενεργειακής απο-
δοτικότητας κατά 8% σε σχέση με το υφι-
στάμενο Εθνικό Σχέδιο. Αυτό σημαίνει
ότι τη στιγμή που το ΕΣΕΚ του 2019 προ-
έβλεπε τον περιορισμό της κατανάλωσης
το 2030 στα 16,5 εκατ. toe (τόνους ισοδύ-
ναμου πετρελαίου), με την αναθεώρηση
ο σχετικός «πήχης» υποχωρεί στα 15,30
εκατ. toe. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί
με αύξηση των ενεργειακών αναβαθμί-
σεων κτιρίων (μονώσεις, συσκευές,
αντλίες θερμότητας), smart διαχείριση
ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και
αλλαγή συμπεριφορών προς μείωση
της απαιτούμενης ενέργειας ή και του
προφίλ της ζήτησης.

mikle_mastorakis@msn.com

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

Το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ και οι τρόποι προσαρμογής 
στις επιταγές της ΕΕ με ορίζοντα το 2030

Μεγάλη ελληνική συμβολή
στο ευρωπαϊκό «ψαλίδι»

Σε πτωτική τροχιά συνεχίζουν οι τιμές χονδρεμπορι-
κής αγοράς στην ηλεκτρική ενέργεια, με τα νεότερα
στοιχεία να δείχνουν «ρυθμό αποκλιμάκωσης» και τον
Απρίλιο. Συγκεκριμένα, η πορεία τους το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του Μαρτίου κινείται σε χαμηλότερα επίπε-
δα έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του Φεβρουαρί-
ου. Αν και η τιμή χονδρικής σήμερα αυξήθηκε στα
131,83 ευρώ ανά μεγαβατώρα από €89,74/MWh χθες
και €97,42/MWh τη Δευτέρα, η παραπάνω τάση δεν αλ-
λάζει, τουλάχιστον προσώρας.

Τις προηγούμενες μέρες του Μαρτίου το εύρος τιμών
ήταν ανάμεσα στα 106 και 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου οι τι-
μές χονδρεμπορικής αγοράς στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια κινήθηκαν από τα 137 μέχρι και τα 168 ευρώ ανά
μεγαβατώρα.

Στην αγορά πηγές των εταιρειών ενέργειας μιλούν
για τάσεις ομαλοποίησης των τιμών, οι οποίες κυριαρ-
χούν από τον Ιανουάριο. Τον πρώτο μήνα του 2023 η μέ-
ση τιμή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας έκλεισε
στα 191,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα και τον Φεβρουάριο
στα 156,24 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όταν τον Δεκέμβριο
του 2022 ήταν στα 276,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Αντίστοιχη πτωτική τροχιά ακολουθεί και η τιμή του

φυσικού αερίου TTF. Τον τελευταίο μήνα της περασμέ-
νης χρονιάς η διακύμανσή του ήταν ανάμεσα στα 85 και
τα 140 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για να μειωθεί στα 65 με
68 ευρώ τον Ιανουάριο και μέχρι πριν από λίγες μέρες
να «βουτήξει» ακόμη και στα 42 με 43 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα. Τις τελευταίες τρεις μέρες το TTF τσίμπησε
στα... 49 με 52 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Επτά μέρες πριν οι προμηθευτές ανακοινώσουν τις
ανταγωνιστικές χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας του
Απριλίου, οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν αυτές να οδη-
γούνται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με
τον Μάρτιο. 

Χαμηλότερους λογαριασμούς τον Απρίλιο «δείχνει» η πορεία των τιμών ρεύματος

Μ Ε Ι Ω Σ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Σ  Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Σ
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Διεθνής Αερολιμένας Αθη-
νών «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» και το αεροδρόμιο
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

έλαβαν διάκριση στα βραβεία Ποιότη-
τας Υπηρεσιών Αεροδρομίων (Airport
Service Quality Awards), η οποία προ-
έκυψε από την ταξιδιωτική εμπειρία
των επιβατών.

Περίπου 450.000 επιβάτες έλαβαν
μέρος στη συγκεκριμένη δημοσκόπη-
ση κατά τη διάρκεια του 2022 από
το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων
(ACI) και την εταιρεία Amadeus.

Οι επιβάτες κλήθηκαν να δώσουν
απαντήσεις και να αξιολογήσουν τα
αεροδρόμια για την ημέρα που πραγ-
ματοποίησαν το ταξίδι τους. Οι ερωτή-
σεις ήταν βασισμένες σε 30 κριτήρια,

μεταξύ αυτών το check-in, η ευκολία
μετακίνησης εντός των χώρων του αε-
ροδρομίου, τα ψώνια αλλά και το φα-
γητό.

Στη λίστα των καλύτερων αεροδρο-
μίων του κόσμου φιγουράρει το
«Ελευθέριος Βενιζέλος» για την κατη-
γορία των 25 έως 40 εκατ. επιβατών
ετησίως, μαζί με το αεροδρόμιο
της Μαγιόρκας και της Ζυρίχης για
την Ευρώπη.

Να θυμίσουμε πως το «Ελευθέριος
Βενιζέλος» ξεκίνησε τη λειτουργία του
στις 28 Μαρτίου 2001 και αντικατέστη-
σε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνι-
κού, που εξυπηρετούσε την Αθήνα για
60 χρόνια.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών
έχουν τη βάση τους η Aegean Airlines,
η θυγατρική της Olympic Air, όπως επί-

σης και η Ryanair, που το χρησιμοποιεί
ως τοπική βάση από το 2014. Επίσης
αποτελεί βάση και της ισπανικής εται-
ρείας Volotea.

Έπιασε τόπο το «λίφτινγκ»
Το δεύτερο ελληνικό αεροδρόμιο το

οποίο διακρίθηκε στην κατηγορία από
5 έως 15 εκατ. επιβάτες ετησίως ήταν
το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσ-
σαλονίκης.

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ολο-
κληρώθηκε το 2021 στο πλαίσιο της
υλοποίησης του ολοκληρωμένου
πλάνου της Fraport Greece για τον
εκμοντερνισμό και την ανάπτυξή του.
Το πλάνο της εταιρείας περιλάμβανε
άμεσες αλλά και σε βάθος χρόνου ερ-
γασίες και έργα ανάπτυξης των υπο-
δομών του, οι οποίες συνέβαλαν κα-

θοριστικά στην αύξηση του αριθμού
των επιβατών, αλλά και στη βελτίωση
της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας.

Πολλαπλές διακρίσεις ανάμεσα στα
αεροδρόμια που φιλοξενούν άνω των
40 εκατ. επιβατών ετησίως δέχθηκε
το Fiumicino της Ρώμης, το οποίο δια-
κρίθηκε για την καθαριότητα, την ευ-
χάριστη ατμόσφαιρα και το αφοσιωμέ-
νο του προσωπικό.

Θετικές κριτικές εξασφάλισε και
το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινού-
πολης για την καθαριότητα και το ευ-
χάριστο κλίμα, καθώς και γενικά για
την ποιότητα των υπηρεσιών του.

Ανάμεσα στα αεροδρόμια που ξε-
χώρισαν βρέθηκε και το Changi στη
Σιγκαπούρη για την ευκολία στη μετα-
κίνηση εντός των χώρων του αερο-
δρομίου και του αφοσιωμένου προ-
σωπικού του.

Σε έργα συντήρησης και σήμανσης σε 23 πεζοπο-
ρικές διαδρομές προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας
με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader 2014-
2020 του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Ήπιες παρεμβάσεις στο δίκτυο σε διαδρομές του
Δήμου Ζαγοράς-Μεσουρίου έλαβαν τη σχετική έγ-
κριση και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου που
αφορά μονοπάτια, συνολικού μήκους 130 περίπου
χιλιομέτρων. 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και
βελτίωσης της βατότητας με διαπλατύνσεις και κα-

θαρισμούς των μονοπατιών από θάμνους, κλαδιά,
χόρτα σε πλάτος δύο μέτρων για την ανεμπόδιστη
διέλευση των πεζοπόρων. 

Παράλληλα, θα απομακρυνθούν τα χώματα, οι πέ-
τρες και οι κορμοί δέντρων κατά μήκος των μονοπα-
τιών όπου αυτό απαιτείται, ενώ θα κατασκευαστούν
λιθόστρωτα σκαλοπάτια σε σημεία που χρειάζεται να
δημιουργηθεί μια πιο ομαλή κλίση. 

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέας
κινητής ξύλινης γέφυρας σε σημεία που προϋπήρχε
καθώς και σε ρέματα, θα τοποθετηθούν ξύλινα κιγ-
κλιδώματα, θα κατασκευαστεί αναλημματικός τοί-

χος από ξηρολιθοδομή στα σημεία απέναντι από τα
μονοπάτια, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές
καταπτώσεις.

Για την ολοκλήρωση του έργου έχει προβλεφθεί
επίσης και η σήμανση με ειδικές πινακίδες κατεύθυν-
σης (επιβεβαιωτικό σημάδι), κατεύθυνσης σε πάσσα-
λο (επιβεβαιωτικό σημάδι), πινακίδες διαδρομής και
πινακίδες περιοχής με πληροφορίες για τον επισκέ-
πτη. Η περιοχή διαθέτει ιδιαίτερο φυσικό πλούτο και
ιστορική αξία με πλατιά καλντερίμια ανάμεσα σε κα-
στανιές και καρυδιές, μια διαδρομή που θα αποζη-
μιώσει τον πεζοπόρο που θα περπατήσει στο δίκτυο. 

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Κάνει… περίπατο στον τουρισμό με ενίσχυση πεζοπορικών διαδρομών

«Ελ. Βενιζέλος»
και «Μακεδονία»
...πετάνε 

«Ελ. Βενιζέλος»
και «Μακεδονία» 
...πετάνε 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Βραβεύτηκαν σε διεθνή διαγωνισμό 
για τις υπηρεσίες τους έπειτα 

από ψηφοφορία 450.000 επιβατών 

«Ελ. Βενιζέλος»
και «Μακεδονία» 
...πετάνε 



Π
ροσλήψεις πολυάριθ-
μων ειδικευμένων αλλά
και ανειδίκευτων εργα-
ζομένων σχεδόν σε

όλους τους κλάδους της οικονο-
μίας προγραμματίζουν χιλιάδες
επιχειρήσεις μέσα στους προσε-
χείς μήνες. 

Η αναπτυξιακή δυναμική της οι-
κονομίας αλλά και το κίνητρο των
υψηλότερων μισθών, μέσα και από
τη νέα παρέμβαση στον βασικό μι-
σθό, εκτιμάται ότι σε μεγάλο βαθμό
θα συμβάλουν στην κάλυψη των
κενών θέσεων εργασίας στην οικο-
νομία, οι οποίες υπολογίζονται σε
πάνω από 200.000! Σε έρευνα της
Manpower αναφέρεται ότι ένας
στους τρεις εργοδότες θα προχω-
ρήσει σε αύξηση του αριθμού των
εργαζομένων, ενώ οι συνολικές
προοπτικές απασχόλησης εμφανί-
ζονται αυξημένες κατά 10% το β’
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε
σχέση με το αντίστοιχο της περσι-

νής χρονιάς. Η έρευνα των προ-
οπτικών της απασχόλησης για το
διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2023
αναδεικνύει τη συγκρατημένη αι-
σιοδοξία για τα υπεύθυνα στελέχη
προσλήψεων. Το 30% των 510 Ελ-
λήνων εργοδοτών που συμμετεί-
χαν στην έρευνα δηλώνει ότι ανα-
μένει αύξηση του αριθμού των
απασχολουμένων, το 49% δεν ανα-
μένει κάποια αλλαγή ενώ το 17%
προβλέπει μείωση.

Μεγάλη άνοδος στους τομείς
Χρηματοοικονομικών 
και Κτηματομεσιτικών

Οι Έλληνες υπεύθυνοι προσλή-
ψεων αναμένουν ένα βελτιωμένο
περιβάλλον απασχόλησης σε 8 από
τους 9 τομείς το ερχόμενο τρίμηνο.
Ο ισχυρότερος ρυθμός προσλήψε-
ων στην Ελλάδα καταγράφεται στον
τομέα των Χρηματοοικονομικών
και Κτηματομεσιτικών, με τις προ-
οπτικές απασχόλησης να φτάνουν

στο 21%, σημειώνοντας αύξηση κα-
τά 14% συγκριτικά με το α’ τρίμηνο
και 27% από το αντίστοιχο περσινό.
Η Ελλάδα τοποθετείται στην 8η θέ-
ση παγκοσμίως για την τριμηνιαία
άνοδο του τομέα Χρηματοοικονο-
μικά και Κτηματομεσιτικά, ξεπερ-
νώντας κατά 13% τη μέση τριμηνιαία
αύξηση των συνολικά 41 χωρών.

Ένας από τους κλάδους με τη
μεγαλύτερη αύξηση είναι οι Υπη-
ρεσίες Επικοινωνίας με άνοδο κα-
τά 19% συγκριτικά με το α’ τρίμηνο
του 2023. Ο τομέας με τη μεγαλύ-
τερη αύξηση συγκριτικά με το αν-
τίστοιχο περσινό τρίμηνο είναι οι
Μεταφορές, η Εφοδιαστική Αλυσί-
δα και η Αυτοκινητοβιομηχανία, με
μεταβολή 30%. Η πιο ανταγωνιστι-
κή περιφέρεια στη χώρα είναι η
Υπόλοιπη Ελλάδα. Οι Έλληνες ερ-
γοδότες σε οργανισμούς με πάνω
από 250 εργαζομένους είναι πιο
αισιόδοξοι, αν και οι προθέσεις
προσλήψεων μειώθηκαν κατά 7%
σε αυτό το μέγεθος οργανισμών
συγκριτικά με το προηγούμενο
τρίμηνο. Ακόμη, οι προθέσεις στις
μεσαίες επιχειρήσεις (με 50-249
εργαζόμενους) έχουν αυξηθεί κα-
τά 15% συγκριτικά με το αντίστοιχο
περσινό τρίμηνο.

ΑΑμόκ από τους ξένους
που ψάχνουν βίλες 
στη χώρα μας! 

Στις κορυφαίες θέσεις στον παγκό-
σμιο χάρτη των ακινήτων βρίσκεται η
Ελλάδα, καθώς εκδηλώνεται… αμόκ
από ξένους για την ενοικίαση ή ακόμη
και την αγορά βιλών! 

Σύμφωνα με έρευνα της Berkshire
Hathaway (ανήκει σε έναν από τους
πλουσιότερους ανθρώπους του πλανή-
τη, τον Γουόρεν Μπάφετ), η ελληνική
αγορά παρουσιάζει πρωτοφανή ζήτηση
στην ενοικίαση πολυτελών κατοικιών,
ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μή-
νες. Η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες
προτιμήσεις επισκεπτών και επενδυ-
τών από όλο τον κόσμο, καθώς χαρα-
κτηρίζεται ως ο «μαγευτικός παράδει-
σος» της Ευρώπης, συνδυάζοντας το
εξαιρετικό ιστορικό υπόβαθρο και τον
διαχρονικό πολιτιστικό πλούτο, με τις
εκπληκτικές ακτές και τα τοπία, κάνο-
ντας πολλούς να αναζητούν στην Ελλά-
δα τη μόνιμη κατοικία τους.

Όπως επισημαίνουν οι επαγγελμα-
τίες του κλάδου, η ισχυρή ζήτηση δυ-
σχεραίνει την ενοικίαση κατοικιών την
περίοδο των διακοπών και όχι μόνο,
ενώ παροτρύνουν τους ενδιαφερόμε-
νους τουρίστες να προχωρήσουν σε
προκράτηση των ακινήτων της αρε-
σκείας τους ακόμη και εννέα μήνες
πριν. Παράλληλα, επισημαίνουν την αύ-
ξηση του ορίου της «Χρυσής Βίζας» στα
500.000 ευρώ, με στόχο να προσελκύ-
σει επενδυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Μάλιστα, πολλοί Έλληνες ένοικοι
εξωθούνται από τις πυκνοκατοικημέ-
νες γειτονιές του ευρύτερου κέντρου
της Αθήνας αλλά και των δημοφιλών
προαστίων της, λόγω υψηλών ενοικίων. 

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκο Ξύδη,
στέλεχος της Berkshire Hathaway
HomeServices Athens Properties, η
αύξηση του ορίου της Golden Visa από
250.000 σε 500.000 ευρώ επηρεάζει
κυρίως τους δημοφιλείς τόπους και
τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι
το κέντρο της Αθήνας και τα δημοφιλή
νότια και βόρεια προάστιά της και τα
νησιά της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
Μάλιστα, εξηγεί ότι αυτή η αλλαγή συμ-
βαίνει, διότι πολλοί Έλληνες κάτοικοι
αποκλείστηκαν από την αγορά κατοι-
κίας εξαιτίας των επενδύσεων που ήρ-
θαν από το εξωτερικό και οι οποίες
εκτόξευσαν τις τιμές.
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Χιλιάδες προσλήψεις
σε κλάδους οικονομίας

Τι δείχνει έρευνα 
της Manpower 
- Πού υπάρχει 
μεγάλη ζήτηση 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Η
κατάρρευση της αμερικανικής Sili-
con Valley Bank (SVB) προκαλεί
αναταραχή στο παγκόσμιο χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα αλλά και στο

σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς
ξυπνά μνήμες του 2008, όταν η κατάρρευση
της Lehman Brothers πυροδότησε την παγ-
κόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Ο εξειδικευ-
μένος σε τραπεζικά θέματα οικονομολόγος
της Oxford Economics, Paolo Grignani, εξή-
γησε στο Euronews αν και πώς η κρίση θα
φτάσει στην Ευρώπη.

Οι διαφορές με Lehman Brothers
Ο οικονομολόγος μίλησε για τους κινδύνους που

υπάρχουν στην πραγματική οικονομία από την κα-
τάρρευση της Silicon Valley Bank. «Νομίζω ότι εί-
ναι ακόμη νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο», απάντη-

σε ο ίδιος στο ερώτημα αν η κατάρ-
ρευση της SVB και της Signature
στις ΗΠΑ μπορεί να θυμίσει μέρες
του 2008. «Η πτώση των τραπεζών
προκαλεί πάντα ανησυχία και οι
χρηματοπιστωτικές κρίσεις στην
αρχή συχνά υποτίθεται ότι βρίσκον-
ται υπό έλεγχο. Οπότε πρέπει να πα-
ρακολουθούμε τον κίνδυνο για ένα

φαινόμενο-ντόμινο, για μια ενδεχόμενη μόλυνση.
Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν ση-
μαντικές διαφορές σε σχέση με το 2008. Το 2008
ήμασταν κοντά σε μια χρηματοπιστωτική διάλυση.
Κάποιοι από τους βασικούς παίκτες ήταν στο όριο
της κατάρρευσης. Υπήρχαν διάφοροι δείκτες που
αποτύπωναν ότι το σύστημα ήταν υπερδανεισμένο
και είχε τεράστια διαρθρωτικά προβλήματα. Έτσι,
ενώ οι εξελίξεις την τελευταία εβδομάδα είναι αρ-
κετά ανησυχητικές και θέτουν τις τράπεζες υπό πίε-

ση, πιστεύουμε ότι έχουμε διαφορές με το 2008.
Πάντως, είναι ακόμη νωρίς για να κάνουμε μια
ασφαλή εκτίμηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
ίδιος στο Euronews.

Στο ερώτημα αν υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύ-
σουν και άλλες τράπεζες μετά τη Silicon Valley Bank
στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη, ο ίδιος απάντησε: «Οι πρό-
σφατες εξελίξεις, που οδήγησαν σε υψηλότερα επι-
τόκια τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, είναι συ-
νολικά θετικές για τις τράπεζες και για ολόκληρο το
τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να ελέγξουμε σε ατομική
βάση αν κάποιες τράπεζες μπορεί να είναι πιο ευά-
λωτες, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δείκτες
ρευστότητας είναι αρκετά καλοί».

Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρθηκε στους θύλακες λέ-
γοντας: «Είναι δύσκολο να το πούμε αυτό σε συστημι-

κό επίπεδο, γιατί είναι κάτι που σχετίζεται με
μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα ήθελα να επι-
σημάνω ότι οι καταθέσεις είναι γενικά εγγυη-
μένες», συμπλήρωσε.

Eurogroup
«Οι τράπεζες της Ευρωζώνης είναι σε καλή

κατάσταση και δεν είναι άμεσα εκτεθειμένες
στη Silicon Valley», ανέφερε ο πρόεδρος του
Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες. Η
κατάρρευση της SVB στις ΗΠΑ συζητήθηκε
στη συνεδρίαση του Eurogroup που έγινε τη
Δευτέρα. «Θα συνεχίσουμε να παρακολου-

θούμε προσεκτικά την κατάσταση», δήλωσε ο Πα-
σκάλ Ντόναχιου, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα
προκύπτουν από το συγκεκριμένο επιχειρηματικό
μοντέλο της SVB, αλλά η εικόνα στην Ευρώπη είναι
πολύ διαφορετική. Πρόσθεσε ότι οι τράπεζες στην
Ευρώπη είναι γενικά σε καλή κατάσταση, διότι έχουν
ενισχυθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, βρίσκονται
υπό τη στενή επίβλεψη των εθνικών και ευρωπαϊκών
αρχών και στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας
για την Τραπεζική Εποπτεία εφαρμόζονται οι κανόνες
σε όλες τις τράπεζες της ΕΕ. «Δεν υπάρχει άμεση έκ-
θεση στο SVB, αλλά αυτό είναι μια υπενθύμιση για
εμάς ότι μπορεί στο τραπεζικό σύστημα να υπάρξει
σοκ ανά πάσα στιγμή, για αυτό είναι σημαντικό να
διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα του τραπεζικού
μας συστήματος», ανέφερε ο πρόεδρος του Eu-
rogroup.

Πάντως, διεθνείς οίκοι θεωρούν πως η τραπεζική
κρίση είναι απόρροια της συνεχιζόμενης σύσφιγξης
της νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Μάλιστα,
αναλυτές είχαν προειδοποιήσει ότι είναι απλώς θέμα
χρόνου οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed να προκα-
λέσουν ένα «πιστωτικό γεγονός» στις ΗΠΑ. 

Η κατάρρευση
της SVB 

και...οι μνήμες 
του 2008

Ποιοι οι κίνδυνοι για την πραγματική 
οικονομία - Δεν είναι άμεσα 

εκτεθειμένες στη Silicon Valley
οι τράπεζες της Ευρωζώνης 

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΜΑΛIΑ ΚAΤΖΟΥ

Ο
ι διεθνείς αγορές έχουν
χάσει 465 δισ. δολάρια λό-
γω της ελεύθερης πτώσης
των τραπεζικών μετοχών,

σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους ανα-
λυτές να επισημαίνουν πως το κλίμα
στα χρηματιστήρια θα παραμείνει
ευμετάβλητο. Επιφυλακτικότητα και
στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους
πωλητές να αποκτούν προβάδισμα
και κάποιους να προσπαθούν να
προσφέρουν στήριγμα στο Γενικό
Δείκτη. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης
έδωσε ημερήσιο σήμα εξόδου, το
οποίο αναιρείται με επιστροφή υψη-
λότερα των 1.094 μονάδων. Οι επό-
μενες στηρίξεις στις 1.037, 1.013, 966
- 950 και 940 μονάδες (εκθετικός
ΚΜΟ 200 ημερών). Ημερήσιο σήμα
εξόδου έδωσε και ο δείκτης υψηλής

κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται
με επιστροφή υψηλότερα των 2.670
μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις

2.445, 2.378, 2.342 - 2.332 και 2.279
μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημε-
ρών).

Από Πετρόπουλος η εισαγωγή
KTM, Husqvarna και GasGas 

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει
ότι, με ισχύ από τη 15η Μαρτίου 2023, θα είναι
ο εισαγωγέας των μοτοσικλετών KTM, Husq-
varna και GasGas για την ελληνική αγορά,
έπειτα από σχετική συμφωνία που υπέγραψε
με τις αντίστοιχες εταιρείες, μέλη του Ομίλου
PIERER Mobility AG. Ο Όμιλος PIERER Mobili-
ty AG είναι από τους κορυφαίους κατασκευα-
στές μηχανοκίνητων δίτροχων στην Ευρώπη,
διαθέτοντας στην αγορά την πλήρη σειρά pre-
mium μοτοσικλετών KTM, GasGas και Husq-
varna. Με βασικά πλεονεκτήματα στην καινο-
τομία, o Όμιλος PIERER Mobility ΑG είναι
πρωτοπόρος τεχνολογικός ηγέτης και στην
ηλεκτροκίνηση με δύο τροχούς μέσω των εμ-
πορικών της σημάτων. Η δραστηριότητα αυτή
εντάσσεται στον Τομέα Ελαφρών Επαγγελμα-
τικών και Επιβατικών Οχημάτων.

Η CNH Industrial εξαγόρασε
ελληνική startup

Η Augmenta Agriculture Technologies
ανακοίνωσε την εξαγορά της από τη CNH In-
dustrial, μια παγκόσμιας κλάσης εταιρεία
μηχανικού εξοπλισμού και υπηρεσιών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
με αυτή την εξαγορά η Augmenta θα επιτα-
χύνει την ανάπτυξή της και θα έχει την ευ-
καιρία να επεκτείνει τις υπερσύγχρονες δυ-
νατότητες αντίληψης και αυτοματισμού της,
να διευρύνει το αποτύπωμά της στην παγκό-
σμια αγορά και να αυξήσει τον αντίκτυπό της
σε χιλιάδες αγροκτήματα. Η Augmenta δη-
μιουργήθηκε με το όραμα να αλλάξει τη γε-
ωργία μέσω της αυτοματοποίησης και της
αυτονομίας. 

Φωτοβολταϊκό σταθμό
εγκατέστησε η Δωδώνη

Η MGD Energy ολοκλήρωσε την εγκατάστα-
ση του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού στο ερ-
γοστάσιο της εταιρείας Δωδώνη ΑΕ στα Ιωάν-
νινα, ο οποίος έχει ισχύ 2,15 MW και θα παρά-
γει περίπου 3.150 MWh ενέργεια ετησίως. Το
έργο υλοποιήθηκε τηρώντας τα μέτρα για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων,
σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα
που αφορούν ηλεκτρολογικές εργασίες και
εργασίες σε ύψος, αναφέρει η σχετική ανα-
κοίνωση. Για την εγκατάσταση του σταθμού
χρησιμοποιήθηκαν 3.675 φωτοβολταϊκά πλαί-
σια της κατασκευάστριας εταιρείας JA SOLAR
ισχύος 585W, 10 μετατροπείς της κατασκευά-
στριας εταιρείας HUAWEI (μοντέλο SUN2000-
215KTL-H0) και βάσεις στήριξης Μεταλουμίν.
Η τοποθέτηση ήταν συνδυαστική και περιλάμ-
βανε διαφορετικές επιφάνειες της στέγης του
εργοστασίου, όπως μεταλλικές στέγες, στέγες
από μπετό και τα διαθέσιμα δώματα.

Την εξαγορά του 80% της εταιρείας Ορόσημο Πλη-
ροφορική ΑE ανακοινώνει ο Όμιλος Epsilon Net.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Ορόση-
μο Πληροφορική (www.orosimosoftware.gr) εξειδι-
κεύεται στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφο-
ρικής και εγκατάστασης ERP, CRM, Supply Chain
Management σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
με έμφαση σε δραστηριότητες στον τομέα της βιομη-
χανίας, των Logistics, των μεταφορών στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, και στην ανάπτυξη ειδικών λύσεων
λογισμικού και συστημάτων που καλύπτουν εξειδι-
κευμένες ανάγκες των πελάτων της.

Νέο ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά τόσο σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου ερ-
γασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας κατέ-
γραψε η Autohellas, σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων
της για το 2022. 

Συγκεκριμένα, κατά το 2022 ο Κύκλος Εργα-
σιών έφτασε τα 765,6 εκατ. ευρώ (+19,3%) έναντι
641,6 εκατ. ευρώ το 2021. Τα λειτουργικά κέρδη
(ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 120,0 εκατ. ευρώ
(+41,6%) έναντι 84,8 εκατ. ευρώ, ενώ και τα κέρδη
μετά από φόρους (ΕΑΤ) του ομίλου για το έτος
2022 ανήλθαν σε 82,5 εκατ. ευρώ έναντι 52,4
εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 57,4%.

Η Mermeren Kombinat AD Prilep, σε συνέχεια
των ανακοινώσεων που έκανε τη 13η Ιανουαρίου
2023 σχετικά με την υπογραφή οριστικής συμφω-
νίας πώλησης του 100% της Παυλίδης Μάρμαρα-
Γρανίτες, κατόχου των μετοχικών συμφερόντων
της Stone Works Holdings Coöperatief UA ιδιοκτή-
τριας του 89,254% του καταβεβλημένου κεφαλαίου
της Mermeren σε κεφάλαια διαχειριζόμενα από
ECM Partners, πληροφορήθηκε ότι έχουν ληφθεί
όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Επιτροπή
Προστασίας Ανταγωνισμού της Ελλάδας και της
Βόρειας Μακεδονίας όσον αφορά τη συναλλαγή. H
ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε
επιτυχώς την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.

Με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές το χρηματιστήριο

Η Epsilon Net εξαγόρασε το 80% της Ορόσημο Πληροφορική

Mermeren: Ολοκληρώθηκε 
η πώληση της Παυλίδης

Μάρμαρα-Γρανίτες

Autohellas: Αύξηση 
19,3% στον τζίρο, 

άλμα και στα κέρδη



Σ
τον λαβύρινθο του παράνομου
στοιχηματισμού, «λαίλαπας» του
σύγχρονου ποδοσφαίρου, ανίκη-
της από τις διωκτικές αρχές και την

ευρωπαϊκή συνομοσπονδία (UEFA), ο πρό-
εδρος του Βόλου και δήμαρχος της πόλης
Αχιλλέας Μπέος κατήγγειλε ότι στο παιχνί-

δι της ομάδας του με τη Λα-
μία υπήρξαν ασυνήθιστες
κινήσεις κεφαλαίων προς
το «διπλό». Δηλαδή, να
κέρδιζε η Λαμία το συγκε-
κριμένο παιχνίδι, το οποίο
τελικά έληξε ισόπαλο 1-1.
Είχε προηγηθεί η Λαμία και
ισοφάρισε ο Βόλος.

Η καταγγελία του Μπέου έφτασε στον
προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Αντώνη Ελευθεριάνο, καθώς και στον
αθλητικό και ποδοσφαιρικό εισαγγελέα
Κώστα Σπυρόπουλο. Η καταγγελία έγινε τη
μέρα του αγώνα, 24 Φεβρουαρίου 2023.
Πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου
αγώνα την καταγγελία παρέλαβε ο εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντο-
γιάκος, τη διαβίβασε στην αθλητική υπε-
ρεισαγγελέα Βιργινία Σακελλαροπούλου

και αυτή με τη σειρά της στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Βόλου. Πάντως, εκ του απο-
τελέσματος η ενδεχόμενη χειραγώγηση
αποδείχτηκε ανεπιτυχής. Ωστόσο, είναι
μια υπόθεση προς διερεύνηση γιατί στον
παράνομο στοιχηματισμό κυριαρχούν δύο
λέξεις-κλειδιά: «παρολί» και «παπαγαλά-
κια». Που μεταφράζεται ως εξής: Οι «αε-

τονύχηδες» της πιάτσας διαδίδουν ψευ-
δείς ειδήσεις ότι ένα ματς (Βόλος-Λαμία
εν προκειμένω) θα έληγε με νίκη των φι-
λοξενουμένων. Προτρέπουν σκόπιμα τους
ανυποψίαστους να ποντάρουν στο «δι-
πλό», ενώ γνωρίζουν ότι δεν θα έρθει και
οι «αετονύχηδες» ποντάρουν στα άλλα δύο
σημεία του στοιχήματος. Στον «άσο» ή στο

«Χ». Και κερδίζουν αυτοί. Στην εκπομπή
«Δίκη στο Open» τόσο ο Αχιλλέας Μπέος
όσο και ο ιδιοκτήτης της Λαμίας Πανουρ-
γιάς Παπαϊωάννου τόνισαν ότι ουδεμία
σχέση έχουν. Ο δε Παπαϊωάννου τόνισε
ότι ενδεχομένως να θέλουν να τον βλά-
ψουν μερικοί, καθότι είναι υποψήφιος
δήμαρχος της πόλης.
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Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

www.kokkinosprotathlitis.eu 
μπορείτε να ΞΕΦΥΛΛΙΣΕΤΕ σελίδα σελίδα τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 
υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

www.kokkinosprotathlitis.eu

Στοίχημα: Ο Μπέος καταγγέλλει...

Επιστολή 
του δημάρχου στον
Ισίδωρο Ντογιάκο
για το παιχνίδι
Βόλος-Λαμία 1-1:
«Το έπαιζαν
“διπλό”»



Η
ισπανική δικαιοσύνη είναι
αποφασισμένη να προχω-
ρήσει την έρευνα σε βά-
θος σχετικά με το πολύ-

κροτο σκάνδαλο της Μπαρτσελόνα
και κάλεσε για μάρτυρες δύο πρώην
προπονητές της. Τον άλλοτε του
Ολυμπιακού Ερνέστο Βαλβέρδε και
τον πρώην ομοσπονδιακό Λουίς Εν-
ρίκε. Η Μπαρτσελόνα κατηγορείται
για σχέσεις «τρίτου τύπου» με τον
πρώην αρχιδιαιτητή Νεγκρέιρα προ-
κειμένου να έχει ευνοϊκές διαιτη-
σίες την περίοδο 2016-2019. Ο Νεγ-
κρέιρα φέρεται να έχει εισπράξει 7
εκατ. ευρώ από τον σύλλογο της Κα-
ταλονίας και τον τότε πρόεδρο
Μπερτομέου για να «συμβουλεύει»
τους παίκτες σε θέματα διαιτησίας,
αλλά τα ρεπορτάζ της «El Pais» ανα-
φέρουν ότι ο Νεγκρέιρα, ο οποίος
στο μεταξύ είχε αποχωρήσει από την

ηγεσία της διαιτησίας, διατηρούσε
φιλικές σχέσεις με διαιτητές και
VARίστες. Ο Βαλβέρδε σε δηλώσεις
του τόνισε: « Ήταν μια έκπληξη για
εμένα, δεν είχα ιδέα για όλα αυτά.

Είναι μια ερώτηση που θα γίνει πιο
ξεκάθαρη με τον καιρό. Είναι αλή-
θεια ότι ήταν μια έκπληξη, αλλά πρέ-
πει να είσαι προσεκτικός για να ξέ-
ρεις πού πάει όλο αυτό».

Η δικαιοσύνη καλεί τον Βαλβέρδε «Ασημένιος» ο Πολύδωρος
Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα Πάλης Υποταγής της Ρουμανίας κατέκτη-
σε ο Νίκος Πολύδωρος στα 77 κιλά της κατηγο-
ρίας Gi. Στον τελικό ο Πολύδωρος αντιμετώπισε
τον Ουκρανό Μάξιμτσιουκ και έπειτα από ένα
συναρπαστικό παιχνίδι ηττήθηκε στις λεπτομέ-
ρειες με 5-3 και κατέκτησε τη δεύτερη θέση και
το ασημένιο μετάλλιο της διοργάνωσης.

Η Μίλαν δεν είναι ιταλική

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Μίλαν πα-
ρατάχθηκε κόντρα στη Σαλερνιτάνα (1-1) χωρίς
Ιταλό παίκτη στο αρχικό σχήμα. Ο προπονητής
της Στέφανο Πιόλι χρησιμοποίησε την εξής εν-
δεκάδα: Μενιάν (Γάλλος), Καλουλού (Γάλλος), Τί-
αου (Γερμανός), Τομόρι (Άγγλος), Σαλεμάκερς
(Βέλγος), Μπενασέρ (Αλγερινός), Κρούνιτς
(Βόσνιος), Ερνταντέζ (Γάλλος), Ντίαθ (Ισπανός),
Ζιρού (Γάλλος) και Λεάο (Πορτογάλος). Στην Ελ-
λάδα η μόνη ομάδα που ξεκινάει πάντα δίχως
Έλληνες είναι ο Άρης.

Δωρεάν επίδειξη...
οργάνων ο Ουάρντα

Με βαριά τιμωρία κινδυνεύει από την κυπρια-
κή ομοσπονδία ποδοσφαίρου ο διεθνής Αιγύ-
πτιος επιθετικός, άλλοτε του ΠΑΟΚ, Αμρ Ουάρν-
τα, γιατί έδειξε τα γεννητικά του όργανα στις κερ-
κίδες του ΑΕΚ Αρένα στην αναμέτρηση της ΑΕΚ
Λάρνακας με τον Απόλλωνα Λεμεσού. «Ευχαρι-
στούμε τον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα για τη
δωρεάν επίδειξη γεννητικών οργάνων σε όλες
τις κερκίδες», οι δηλώσεις του εκπροσώπου Τύ-
που των γηπεδούχων Κυριάκου Δημητρίου.

Δύο πρόεδροι, μα τι πρόεδροι
Επειδή κανένας «καλός» δεν χάνεται σε αυ-

τήν τη ζωή, ο Μισέλ Πλατινί, ο οποίος αποπέμ-
φθηκε από πρόεδρος της UEFA με την κατηγο-
ρία της δωροδοκίας, είναι ο πιθανότερος αντι-
καταστάτης του Ζοέλ Λεγκρέ στην προεδρία της
ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γαλλίας. Ο
Λεγκρέ αποπέμφθηκε από την προεδρία της
ομοσπονδίας κατηγορούμενος για σεξουαλική
παρενόχληση.

Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα
από τρεις αγώνες και με 46 πόντους διέλυσε την άμυνα των Κινγκς
οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 133-124 μέσα στο Σακραμέντο.
Ήταν και πάλι απολαυστικός ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 46
πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 33 λεπτά συμμετο-
χής, έχοντας 2/2 τρίποντα, 17/26 δίποντα και 6/7 βολές.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει βάλει στο μικροσκόπιο τον 33χρονο Κώστα Σλούκα, το
συμβόλαιο του οποίου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Όπως
αναφέρει η ιστοσελίδα encestando, η «βασίλισσα» είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη
πρόταση στον Έλληνα γκαρντ και μάλιστα με «χρυσό» συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός ωστόσο
επισημαίνει ότι παραμένει το φαβορί για την ανανέωση του συμβολαίου του παίκτη.
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Η Ρεάλ στη γωνία
για Σλούκα
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Ε
ίκοσι επτά χρόνια μετά τη συνεργασία
τους στον θρυλικό «Άγγλο ασθενή» των
εννέα Όσκαρ, ο Ρέιφ Φάινς και η Ζιλιέτ
Μπινός θα ξανασυναντηθούν, αυτήν τη

φορά στην Ελλάδα, για τα γυρίσματα του ομηρι-
κού έπους «Οδύσσεια»! Οι δύο αστέρες της με-
γάλης οθόνης θα είναι οι βασικοί πρωταγωνι-
στές της ξένης ταινίας με τίτλο «Επιστροφή», εν-
σαρκώνοντας τον Οδυσσέα και την Πηνελόπη
αντίστοιχα υπό τη σκηνοθετική ματιά του Ιταλού
σκηνοθέτη Ουμπέρτο Παζολίνι. Στο λαμπερό
καστ θα συμμετέχει και ο κάτοχος του Βραβείου
Καλύτερου Νέου Ηθοποιού του Φεστιβάλ Βενε-
τίας Τσάρλι Πλάμερ στον ρόλο του Τηλεμάχου,
με την παραγωγή να ξεκινά γυρίσματα την άνοι-
ξη σε Κέρκυρα και Πελοπόννησο, πριν συνεχίσει
στην Ιταλία. 

Η υπόθεση
Η ταινία αφηγείται τα γεγονότα στο τέλος της

«Οδύσσειας». Έπειτα από 20 χρόνια μακριά, ο
Οδυσσέας ξεβράζεται στις ακτές της Ιθάκης τα-
ραγμένος και αγνώριστος. Ο βασιλιάς τελικά επέ-
στρεψε στο σπίτι του, αλλά πολλά έχουν αλλάξει
από τότε που έφυγε για να πολεμήσει στον Τρωι-

κό πόλεμο. Η αγαπημένη του σύζυγος Πηνελόπη
είναι φυλακισμένη στην οικία τους, κυνηγημένη
από τους πολλούς φιλόδοξους μνηστήρες που
την πιέζουν για να επιλέξει έναν νέο σύζυγο, έναν

νέο βασιλιά. Ο γιος τους Τηλέμαχος, ο οποίος
έχει μεγαλώσει χωρίς πατέρα, αντιμετωπίζει τον
θάνατο στα χέρια των μνηστήρων που τον βλέ-
πουν ως εμπόδιο στην ανελέητη καταδίωξη της
Πηνελόπης και του βασιλείου. Ο πολυμήχανος
αρχηγός, πληγωμένος από την εμπειρία του στον
πόλεμο, δεν είναι πλέον ο ισχυρός πολεμιστής
που θυμάται ο λαός του. Αλλά αναγκάζεται να αν-
τιμετωπίσει το παρελθόν για να ξαναβρεί τη δύ-
ναμη που χρειάζεται για να σώσει την οικογένειά
του και να κερδίσει ξανά την αγάπη που έχασε.

Ουμπέρτο Παζολίνι: «Νιώθω υπερτυχερός»
Η «Επιστροφή» (The Return) είναι μια συμπα-

ραγωγή Ιταλίας, Ελλάδας, Βρετανίας και Γαλλίας
με τους Έντουαρντ Μποντ, Τζον Κόλι και Ουμ-
πέρτο Παζολίνι στο σενάριο. «Νιώθω υπερτυχε-
ρός που θα ζωντανέψω τον κόσμο του Ομήρου
μέσω του ταλέντου των Ρέιφ και Ζιλιέτ, των οποί-
ων η ισχυρή παρουσία στην οθόνη αντιπαραβάλ-
λεται μόνο με τον ατρόμητο τρόπο που βλέπουν
τη δουλειά τους», ανέφερε τιμητικά ο σπουδαίος
σκηνοθέτης λίγο πριν καθίσει πίσω από τις κάμε-
ρες, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη
για το 2024.

«Οδύσσεια» η Επιστροφή 

Ζιλιέτ Μπινός - Ρέιφ Φάινς



«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει στο διαδίκτυο σχε-
τικά με τον φημολογούμενο θάνατο του Sin
Boy. Τους τελευταίους μήνες κυκλοφορεί η
φήμη πως ο τράπερ άφησε την τελευταία του
πνοή στο Κόσοβο έπειτα από υπερβολική δό-
ση ναρκωτικών, με μερίδα χρηστών να ισχυρί-
ζεται πως ο δήθεν «θάνατός» του αποτελεί
επικοινωνιακό τρικ. Ωστόσο, η μητέρα του με
ανάρτησή της επιβεβαίωσε το τραγικό γεγο-
νός: «Δυστυχώς οι φήμες είναι αληθινές, αλλά
τα Media σαμποτάρουν τον Sin Boy ακόμη και
σε αυτές τις στιγμές».

Τα πήρε κρανίο

«Άστραψε και βρόντηξε» ο Βασίλης Μπισμπί-
κης για το πολυσυζητημένο ζεϊμπέκικο στο
κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται η αγα-
πημένη του Δέσποινα Βανδή. Ο πρωταγωνι-
στής της σειράς «Αυτή η νύχτα μένει» ξεσπά-
θωσε σε συνέντευξή του: « Ένα ζεϊμπέκικο
χόρεψα και έγινε θέμα. Σε ξεφτιλίζουν και
ακούς τα πιο πουριτανικά σχόλια, για το πά-
χος μου ή δεν ξέρω τι. Ας είναι η ξεφτίλα μου
ατελείωτη μέσα στα χρόνια, αρκεί να μην επη-
ρεάζεται η ευτυχία του παιδιού μου».

Οικογενειακή εξόρμηση στον
Παρνασσό! Η Ελένη Χατζίδου και
ο Ετεοκλής Παύλου αφιέρωσαν
το περασμένο Σαββατοκύριακο
στην κόρη τους Μελίτα επιλέ-
γοντας την Αράχοβα για ένα διή-
μερο ξεγνοιασιάς. Το πρωινό τη-
λεοπτικό ζευγάρι του Star ξέ-
κλεψε λίγο χρόνο από τις επαγ-
γελματικές υποχρεώσεις του και
επισκέφτηκε το χιονοδρομικό
κέντρο της περιοχής, παίζοντας
με τη μικρή μέχρι τελικής πτώ-
σης. «Γιούπι, τα προλάβαμε τα
χιόνια!», σχολίασε με ενθουσια-
σμό η τραγουδίστρια.

Χιονοπόλεμος
στο βουνό

ΑΑργούν τα κουφέτα
Την αλήθεια για τις απανωτές αναβολές του γάμου του με τη Μα-
ρία Αντωνά αποκάλυψε ο Άρης Σοϊλέδης. Ο πρώην «Survivor»
και η συνεργάτιδα της Μπέττυς Μαγγίρα προγραμμάτιζαν εδώ
και καιρό να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά η μια ανα-
βολή διαδεχόταν την άλλη: «Τρέχαμε με πολλές υποχρεώσεις
και δεν γινόταν να το οργανώσουμε όπως θέλαμε. Καλώς εχόν-
των των πραγμάτων, θα παντρευτούμε το επόμενο καλοκαίρι».

Σε μια εντυπωσιακή ξανθιά καλλονή μετα-
μορφώθηκε η Χαρά Παππά! Το 26χρονο μον-
τέλο, που γνωρίσαμε από το ριάλιτι μόδας
«GNTM 2» και κατά το παρελθόν υπήρξε σύν-
τροφος του
Τούρκου
σταρ Μπου-
ράκ Χακί,
τόλμησε την
πιο μεγάλη
μεταμόρφω-
ση στα μαλ-
λιά της, αλ-
λάζοντας
χρώμα και
κούρεμα. Με
νέα διάθεση
και look, πό-
ζαρε στο In-
stagram δί-
νοντάς μας
μια πρώτη ει-
κόνα!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Όλα όσα δεν γνωρίζαμε

Χάρμα αλλαγή

Γ
ια την επομένη μέρα μετά το διαζύγιο από τον πρώην σύ-
ζυγό της Παναγιώτη Πιλαφά μίλησε η Κατερίνα Παπου-
τσάκη. Σε μια εξομολόγηση καρδιάς, η πρωταγωνίστρια
της σειράς «Τα καλύτερά μας χρόνια» αποκάλυψε πως και

οι δύο αναζητούν τις ισορροπίες τους μετά τους τίτλους τέλους στον
γάμο τους: «Είχαμε χωρίσει από το τέλος του καλοκαιριού. Πα-
λεύουμε να βρούμε τις ισορροπίες. Είναι μια περίοδος προσαρμο-
γής για όλους, γίνονται πολλές αλλαγές και δεν θα μπορούσε να εί-
ναι κάτι απλό. Χρειάζονται χρόνο αυτά τα πράγματα, αλλά είμαι καλά.
Ο Τύπος μού φέρθηκε πολύ καλά, είναι σαν να ρεφάρανε. Είχα άγ-
χος πώς θα διαχειριστούν τα ζητήματα, αλλά ήταν πολύ διακριτικοί
και τους ευχαριστώ για αυτό. Αν ήταν σε άλλη εποχή, ίσως θα γινόταν
μια σφαγή».
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Τι συμβαίνει 
με τον Sin Boy



Δ
υστυχώς τόσο στην Ελλάδα όσο και σε
ολόκληρο τον κόσμο εκατομμύρια άν-
θρωποι πάσχουν από νεφρική νόσο
και οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες

για το μέλλον. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς
Επιτροπής για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού
(World Kidney Day Steering Committee), περισ-
σότεροι από 850 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο
τον κόσμο ζουν με νεφρική νόσο, αλλά δυστυχώς
η συντριπτική πλειοψηφία δεν το γνωρίζει. Ταυ-
τόχρονα, πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στην
υφήλιο βρίσκονται σε θεραπεία υποκατάστασης
της νεφρικής λειτουργίας, κυρίως με αιμοκάθαρ-
ση, ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Νεφρολογι-
κής Εταιρείας (ΕΝΕ), στην Ελλάδα περίπου το 10%
του ενήλικου πληθυσμού πάσχει από χρόνια νε-
φρική νόσο (ΧΝΝ), δηλαδή 1.000.000 Έλληνες
εμφανίζουν προβλήματα με τους νεφρούς. Από
αυτούς το 10% (100.000 άτομα) εμφανίζει αρκετά
σοβαρά προβλήματα. Επιπλέον, για τη δεκαετία
του 2040 θεωρείται ότι η ΧΝΝ θα είναι η 5η αιτία
θανάτου παγκοσμίως.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νε-
φρού ήταν «Υγεία των Νεφρών για Όλους: Προ-
ετοιμασία για το αναπάντεχο, υποστήριξη του
ευάλωτου!». Με το μήνυμα αυτό καλείται η παγ-
κόσμια κοινότητα να αναλάβει δράση για την υιο-
θέτηση των απαιτούμενων πολιτικών πρόληψης
και θεραπείας ώστε όλοι οι ασθενείς με ΧΝΝ να
έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη περίθαλψη και
θεραπεία.

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων καταστροφι-

κών γεγονότων (πανδημία, πολεμικές συρράξεις)
αποδείχτηκε ότι πολλές φορές οι ασθενείς με
ΧΝΝ δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή. Ο Δημήτριος
Πετράς, πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής
Εταιρείας, διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος
ΓΝΑ Ιπποκράτειο, τόνισε ότι «η ΧΝΝ είναι μια κα-
τάσταση κατά την οποία συμβαίνει βαθμιαία απώ-
λεια της νεφρικής λειτουργίας, που συνήθως
επηρεάζει και τους δύο νεφρούς. Σε αρχικό στά-
διο, τα συμπτώματα της ΧΝΝ δεν γίνονται αντιλη-
πτά. Είναι δυνατόν κα ́ποιος να χάσει μέχρι και το
90% της νεφρικής λειτουργίας του χωρίς να εμφα-
νίζει συμπτώματα. Η ΧΝΝ είναι εξελικτική νόσος,

η έγκαιρη λοιπόν διάγνωσή της είναι κρίσιμη, κα-
θώς η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή μπορεί να
επιβραδύνει την εξέλιξή της. Το μήνυμα για το
2023 είναι να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για
το αναπάντεχο και για “ισότητα” παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας στον νεφρολογικό τομέα για
όλους, από την πρόληψη έως τη θεραπεία».

Ο Βασίλειος K. Λιακόπουλος, αντιπρόεδρος
Διεθνούς Επιτροπής για την Παγκόσμια Ημέρα
Νεφρού, καθηγητής Νεφρολογίας ΑΠΘ, ανέφερε
ότι «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού
εστιάζει στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφαλής,
βιώσιμη και συστηματική παροχή υπηρεσιών
υγείας για όσους χρειάζονται διά βίου σύνθετες
θεραπείες, όπως οι άνθρωποι που ζουν με νεφρι-
κή νόσο. Αυτή η έκκληση απευθύνεται στους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικών υγείας, στις κυ-
βερνήσεις, στη βιομηχανία, στους παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης, στα άτομα που ζουν με
χρόνια νεφρική νόσο αλλά και σε ολόκληρη την
κοινωνία». 
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kpapakosto@yahoo.gr

Κάποιος μπορεί να χάσει μέχρι 
και το 90% της νεφρικής
λειτουργίας του χωρίς να εμφανίζει
συμπτώματα - Η χρόνια νεφρική
νόσος είναι εξελικτική και 
η έγκαιρη διάγνωσή της κρίσιμη

Η σημασία του
τακτικού ελέγχου
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νε-
φρού 2023 πραγματοποιείται η εκστρατεία
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού για τη σημασία του ελέγχου της νε-
φρικής λειτουργίας και τη διατήρηση της
καλής λειτουργίας τους. Το μήνυμα της εκ-
στρατείας «δεν φωνάζουν και δεν δίνουν
συμπτώματα, για αυτό και εμείς δεν πρέπει
να τους ξεχνάμε» αναδεικνύει τη σημασία
της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου
της υγείας των νεφρών, καθώς στα πρώτα
στάδιά της οι περισσότεροι ασθενείς δεν
εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.

Πρόλαβε 
τη νεφρική νόσο

Δημήτριος Πετράς, πρόεδρος
της Ελληνικής Νεφρολογικής

Εταιρείας, διευθυντής
Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΑ

Ιπποκράτειο

Βασίλειος K. Λιακόπουλος,
αντιπρόεδρος Διεθνούς

Επιτροπής για την Παγκόσμια
Ημέρα Νεφρού, καθηγητής

Νεφρολογίας ΑΠΘ
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Oι καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Τα κρυφά σας συναισθήματα έχουν την τι-

μητική τους σήμερα, ιδίως αν ανήκετε στο

τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας. Καλό θα

ήταν να αποφύγετε συμφωνίες και πρακτι-

κά θέματα αλλά και να αφήσετε τη διαίσθη-

σή σας να σας καθοδηγεί σε κάθε ενέργειά

σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε αρκετά αναστατωμένοι με κάποιο συ-

ναισθηματικό θέμα. Ίσως μάλιστα χρειαστεί

να εξομολογηθείτε στο αγαπημένο σας πρό-

σωπο τα συναισθήματά σας, κάτι που είναι

αρκετά πολύπλοκο αυτή την περίοδο λόγω

συνθηκών. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η καριέρα σας θα είναι γεμάτη ευκαιρίες,

ιδίως αν ανήκετε στον καλλιτεχνικό χώρο.

Επίσης, θα πρέπει να είστε αρκετά υποψια-

σμένοι με κάποιες συμπεριφορές που σκο-

πό έχουν να σας παραπλανήσουν.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ποσειδώνα εί-

ναι μια αρκετά θετική πλανητική όψη για

εσάς, εφόσον τα συναισθήματά σας θα

βρουν αποδέκτες και θα εκπληρωθούν οι

στόχοι σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Βαθιά συναισθήματα θα σας φέρουν πιο

κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ίσως

να έχετε μια έντονη επιθυμία που αυτή την

περίοδο χρειάζεστε να υλοποιηθεί για να

νιώσετε πολύ καλύτερα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Έχετε αρκετά έντονα συναισθήματα για

το πρόσωπο που βρίσκεται στο πλάι σας.

Μπορεί επίσης να γνωρίσετε καινούργια

άτομα που θα τα χαρακτηρίζει μια αρκε-

τά ιδιαίτερη προσωπικότητα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η καθημερινότητά σας γίνεται αρκετά πιο
συναισθηματική, βάζοντας την αρμονία και
την αγάπη σε πρώτο πλάνο. Βέβαια, υπάρ-
χει και ο κίνδυνος κάποιας αδιαθεσίας ή
μιας ίωσης.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα ο Ήλιος σε σύνοδο με τον Ποσειδώ-
να δίνει ευκαιρίες στην προσωπική σας ζωή,
σας κάνει περισσότερο ευαίσθητους και σί-
γουρα θα έχετε μια γλυκιά στιγμή να θυμά-
στε από τη μέρα σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οικογενειακά θέματα σας απασχολούν έν-
τονα σήμερα και αυτό θα σας κάνει να ξε-
χάσετε για λίγο άλλα θέματα που είναι επί-
σης πολύ σημαντικά για εσάς. Είναι μια πε-
ρίοδος κατά την οποία δυστυχώς δεν μπο-
ρείτε να έχετε ένα ακριβές πρόγραμμα για
να το ακολουθήσετε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα γεγονότα σήμερα σας επηρεάζουν πά-
ρα πολύ και κάποιες συζητήσεις ίσως εί-
ναι έντονα συναισθηματικές. Βελτιώνον-
ται κάποιες σχέσεις με το περιβάλλον σας,
όπως με συγγενείς και αδέρφια.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι αρκετά πολύπλοκη η μέρα αυτή για
τα οικονομικά σας αλλά και για την προ-
σωπική σας ζωή. Μην περιμένετε να έχε-
τε την τύχη με το μέρος σας, ακόμη και αν
κάποια πράγματα δείχνουν να συμβαίνει
το αντίθετο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ποσειδώ-
να στο δικό σας ζώδιο είναι ένδειξη
μιας πολύ ευαίσθητης περιόδου για
εσάς. Για εσάς που ανήκετε στο τρίτο
δεκαήμερο, οι σχέσεις χρωματίζονται
με ανασφάλεια και απογοητεύσεις, αν
αυτό που θέλετε είναι να πετάτε στα
σύννεφα.
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Αυτές οι μέρες συνεχίζουν να είναι
επιβαρυμένες με ψευδαισθήσεις, έντονες
παρασκηνιακές καταστάσεις, ψέματα και
υπεκφυγές. Ο Ήλιος έρχεται σε σύνοδο με τον

Ποσειδώνα, επηρεάζοντας έντονα τα μεταβλητά
ζώδια του τρίτου δεκαημέρου (Δίδυμοι, Παρθένος,
Τοξότης και Ιχθύες). 
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Άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, 
άλλο το ΠΑΣΟΚ

Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κα-

ταφέρει να εδραιωθεί στη θέση του δεύτε-

ρου πόλου του πολιτικού μας συστήματος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το πέτυχε εντάσ-

σοντας στις τάξεις του ένα μεγάλο τμήμα του στε-

λεχιακού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ. Αλλά -το… ορθό-

δοξο «αλλά», όχι το «αχ, αυτό το αλλά», που έχουμε

χρησιμοποιήσει σε άλλες περιπτώσεις- ο ΣΥΡΙΖΑ

δεν είναι ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένα «αντισυστημικό» κόμμα.

Ο… περίφημος «ΣΥΡΙΖΑ του 3%». Ο σημερινός ΣΥ-

ΡΙΖΑ, βέβαια, είναι ένα κατ’ εξοχήν συστημικό

κόμμα, παρότι σε επίπεδο πολιτικής ρητορικής

φλερτάρει με τα άκρα κάποιες φορές. Το ΠΑΣΟΚ

δεν το κάνει αυτό. Στηρίζει τις κινητο-

ποιήσεις για την τραγωδία των Τεμ-

πών, αλλά δεν χαϊδεύει αυτιά μπαχα-

λάκηδων. Στην τραγωδία των Τεμπών

ο ΣΥΡΙΖΑ… κοιμάται ήσυχος. Το ΠΑ-

ΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική, αλλά δεν

διχάζει.

Στον ΣΥΡΙΖΑ του 32% είναι ελάχιστη

η εσωκομματική συζήτηση και ζύμω-

ση, παρά την ύπαρξη τάσεων. Αντίθε-

τα, στο ΠΑΣΟΚ του 8% ακούγονται συ-

χνά οι διαφορετικές απόψεις. Τα τελευταία χρόνια

έχουν στηθεί κάλπες για την εκλογή προέδρου ού-

τε μία ούτε δύο, αλλά πέντε φορές! Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι

αρχηγικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι. Από τη δια-

δοχή του Ανδρέα Παπανδρέου και μετά υπήρχαν

τουλάχιστον δύο πόλοι και καμιά δεκαριά… πρω-

θυπουργήσιμοι στις τάξεις του. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες

«θεωρίες» για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Ότι θα γίνει

ένα «ΚΚΕ του Κέντρου», ότι «θα ενσωματωθεί στον
ΣΥΡΙΖΑ», ότι «είναι δεκανίκι της Δεξιάς» κοκ. Αυτή

είναι «η μοίρα του μικρού», αλλά και «ο ρόλος του

τρίτου». Να τον τραβούν οι μεν και οι δε και όλοι

μαζί να του κάνουν μπούλινγκ. Αλλά δεν είναι οι

απόψεις και οι σκοπιμότητες των άλλων που «απο-

φασίζουν».

Το μέλλον του ΠΑΣΟΚ ανήκει στα στελέχη του.

Αυτά είναι που «φορτίζουν» καθημερινά, θετικά ή

αρνητικά, τη δημόσια παρουσία του. Αυτά εί-

ναι που διαμορφώνουν τη δημόσια εικόνα

του. Το ερώτημα είναι αν έχουν τη στρατηγι-

κή που μπορεί να το φέρει ξανά στην κορυ-

φή, στις δύο πρώτες θέσεις του πολιτικού

μας συστήματος. Ή αν θα συμβιβαστούν με

κάποιον άλλον ρόλο, είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ είτε

με τη ΝΔ. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση

ανήκει στους πολίτες. 

Οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ
αποτελούν καμπανάκι που θα πρέπει να ενεργο-
ποιήσει τα ανακλαστικά των τραπεζιτών και στις
δύο όχθες του Ατλαντικού. Όταν οι κύριοι παρά-
γοντες αύξησης του κόστους ενέργειας και του
πληθωρισμού είναι εκτός της λεγόμενης Δύσης,
είναι τουλάχιστον κοντόφθαλμο να αυξάνονται τα
επιτόκια στη Δύση για να πέσουν οι τιμές. Προ-
φανώς, κυρίες και κύριοι τραπεζίτες, θα είστε σε
θέση να μας το εξηγήσετε, αλλά εμείς σας ζητού-
με να το σκεφτείτε. Ξεχάστε εγχειρίδια χειρισμών
και θεωρίες. Εδώ μιλάμε για την πραγματική ζωή.
Και για τον 21ο αιώνα. Αλίμονο αν κάποιος πι-
στεύει ότι έχει εργαλεία να ελέγξει τις εξελίξεις

από ένα γραφείο. Μία είναι η λύση, η ενί-
σχυση του κύκλου αποταμίευση-δανει-
σμός. Δηλαδή, πάγωμα και μείωση των επι-
τοκίων δανεισμού, αύξηση των επι-
τοκίων καταθέσεων. Δωρεάν
συμβουλή από τη στήλη.
Βλέπετε, κυρίες και κύριοι
τραπεζίτες, ως πολίτες δεν
μπορούμε να πουλήσουμε
πακέτα μετοχών λίγες
ημέρες πριν χρεοκοπήσει
η τράπεζά μας. Οπότε, πρέ-
πει να ενδιαφερόμαστε για
τις δικές σας.

Καλημέρα σας, κύριοι τραπεζίτες!

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� «Εγώ αναρρώνω, αλλά οι 57 των Τεμπών όχι»! Η
στήλη δεν θα υποκύψει στον πειρασμό να σχο-

λιάσει τη δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη στην εκπομπή
του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπού-
λου. Ας το κάνει ο ίδιος ο γενικός γραμματέας του Μέ-
ΡΑ25. Ας βρει μόνος του το λάθος σε αυτή τη φράση.
Όπως και για το ποιοι τον χτύπησαν. Απλώς να επισημά-
νουμε ότι δεν προσφέρονται όλα τα θέματα για αυτο-
προβολή. 

••••••••••••

� «Τον Γιάνη Βαρουφάκη δεν τον χτύπησαν αγνοί αγω-
νιστές, αλλά χαφιέδες», δήλωσε ο Γιάννης Μπαλά-

φας. Προφανώς κάποιοι τυχεροί άνθρωποι έχουν το χά-
ρισμα. Ξέρουν να ξεχωρίζουν τους «αγνούς αγωνιστές»
από τους «χαφιέδες» χωρίς καν να είναι παρόντες. Μην
τα τσουβαλιάζουμε όλα τα «παιδιά».

� «Η κυβέρνηση μεθοδεύει εκλογές τον Ιούλιο για να απέ-
χουν οι νέοι», δήλωσε στο Action24 ο βουλευτής του ΣΥΡΙ-

ΖΑ Κώστας Μπάρκας. «Δηλαδή το 2019, που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε
εκλογές τον Ιούλιο, ήθελε να αποκλείσει τους νέους;», τον ρώ-
τησε ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης. Εύλογο το
ερώτημα, εσείς τι λέτε; Μάλλον θα συμφωνεί με τη στήλη και ο
κ. Μπάρκας, ο οποίος δυσκολεύτηκε λίγο να απαντήσει.

••••••••••••

� Τώρα, για την επιλογή της Κατερίνας Καινούργιου να δη-
μοσιοποιήσει το τηλεφώνημα του Άρη Πορτοσάλτε, τι να

πει κανείς; Θα φοβόμαστε να μιλήσουμε, μήπως και δούμε τα
πάντα στα κοινωνικά δίκτυα! Κατά τα άλλα, κάποιοι κόπτονται
για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι δυνατόν το ενδιαφέρον
να είναι αλά καρτ. Η ιδιωτική επικοινωνία είναι ιδιωτική επικοι-
νωνία και η δημόσια τοποθέτηση είναι δημόσια τοποθέτηση.
Εκτός και αν η ιδιωτική επικοινωνία περιέχει απειλή. Τελεία. 

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Οδός «Άλκη Καμπανού»… 


